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้ั ่ 19
งานประชุมสามัญประจาปี ครงที

ว ันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 / ค.ศ. 2017 ที่ Pfrundhaus Kirchlindach
สัมมนา หัวข้อ “การทาธุรกิจ Take away”
และ “แนะแนวทาง การเปิ ดร ้านนวด-สปา”

คุณศักดา บัวลอย วุฒิใบประกาศผู้ดาเนินการสปา
เพื่อสุขภาพ (Spa manager) จากกระทรวงสาธารณสุข
บรรยาย เรื่อง “ประวัติ สปา และ การนวด”

คุณวานี ไคเซอร์
เจ้ าของร้ านอาหาร ไคเซอร์
บรรยาย เรื่อง “การทาธุรกิจ Take away”

คุณธัญญารัตน์ ดอฮ์ ลเกรน
เจ้ าของร้ าน ธาราญาสปา
บรรยาย เรื่อง “แนะแนวทาง การเปิ ดร้ านนวด-สปา

รวงข้าว
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สารบัญ

สมาคมหญิงไทยเพือ่ หญิงไทย 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
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สานต่อ ที่พอ่ ทา: ความกตัญญูตอ่ แม่
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กฎหมายน่ารู้

เฟสบุ๊ก สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย:

facebook.com/thaifrauen.swiss
………………………………………………………

คณะกรรมการสมาคมฯ
ประธาน : จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต
รองประธานและทะเบียน : กุวลั ยา รีเดอร์
เหรัญญิก : พรพรรณ เวงเงอร์
ประชาสัมพันธ์ : กัลยา ฟิ งค์
เลขานุการ : ญาณพัช ดินเน่
ผู้ช่วยเลขานุการ : มนฑา คูนซ
บรรณาธิการ : กุหลาบ ไทรโพธิ์ภู่
เว็ปมาสเตอร์ : Dr. Hans Rieder
ที่ปรึกษา : สมบัติ มากลัน่ –เรอบิเย ศักดา บัวลอย
…………………………………………......
บรรณาธิการ: กุหลาบ ไทรโพธิ์ภู่
ฝ่ ายศิลป์ : ชนิกา เกียรตินนั ทน์ มาร์ แชลล์
ช่ างภาพ : กุวลั ยา รีเดอร์
กองบรรณาธิการ : กุวลั ยา รีเดอร์
พิสูจน์ อักษร : จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต
นักเขียน : ก. ไตรคา ต้ นกล้ า นกฮูก พี่หญิงไทย ลาดวน
คนไกลบ้ าน
นักแปล : ศักดา บัวลอย แม่ลิง และเฟราฮีรชิ
นักเขียนรับเชิญ : ธัญญารัตน์ ดอฮ์ลเกรน และวานี ไคเซอร์ -แซ่เลี ้ยว
ขอบคุณภาพปก จากโครงการสานต่อที่พอ่ ทา ภาพประกอบในเล่มจาก
กูเกิ ้ล และ http://www.vcharkarn.com/varticle/505955
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บทบรรณาธิการ
"ปี หนึ่งมีวันแม่ วันเดียว อีก 364 วัน เป็ นวันลูก"
จริ งไหมคะ….. เพื่ อนสมาชิ ก บางคนเป็ นทัง้ คุณแม่ และ
คุณลูกในเวลาเดียวกัน แล้ วเราทาหน้ าที่นี ้กันอย่างไรบ้ าง
ตัง้ ค าถามให้ ต อบกัน เองนะคะ ส่วนใครที่ มีเพี ย งหน้ าที่
เดียว ก็คงจะทาหน้ าที่นนได้
ั ้ ง่ายกว่ากระมัง... รวงข้ าวฉบับ
นี ้ จึงนาตัวอย่างการทาหน้ าที่ ของลูกต่อแม่ผ้ มู ีพระคุณ มา
ให้ เราได้ สานต่อ....
ช่ ว งที่ ผ่ า นมา ได้ ยิ น บ่ อ ยว่ า เราต้ อ งพัฒ นาให้
ประเทศไทยเป็ น Thailand 4.0 หลายคนอาจสงสัยว่าคือ
อะไรกัน และจะไม่ต้องสงสัยอีกต่อไป เพราะเรามีคาตอบ
ให้ อ่านกันแล้ วในเล่มค่ะ ถึงแม้ จะมาอยู่ไกลบ้ าน แต่ความ
เป็ นไปของบ้ านเรา เราก็คงต้ องรู้ กนั ไว้ บ้างนะคะ
ฉบับนีเ้ ราอัดแน่นด้ วยเรื่ องกฏหมายมากมาย ไม่
ว่าจะเป็ น การประกันสังคม เสา 3 ทัง้ แบบ 3 a และ 3 b
ใครอยากมีความมัน่ คงในชีวิต ควรศึกษาไว้ นะคะ สาหรับ
ผู้ที่ขบั ขี่รถยนต์ มีกฏหลายข้ อที่เราอาจเข้ าใจไม่ถูกต้ องนัก
ลองอ่านดูแล้ วจะร้ องอ๋อ.....เป็ นอย่างนี ้หรอกหรื อ และยังมี
เรื่ องราวที่มีหลากหลาย น่าสนใจ ทังเก่
้ า และใหม่ทันสมัย
มี ป ระโยชน์ กั บ เพื่ อ นชาวไทยทุ ก คนจริ ง ๆ ไม่ ต้ องเชื่ อ
จนกว่าจะได้ เห็น และอ่านด้ วยตนเองนะคะ
ท้ ายนี ข้ อเชิ ญ ชวนเพื่ อนสมาชิ ก รวมทัง้ ผู้ส นใจ
ร่ วมงานวันครอบครั วครั ง้ ที่ 12 และครั ง้ นี ใ้ ครที่อยากสวย
ทน สวยนาน โปรดอย่าพลาดโอกาสดีๆ ในวันอาทิตย์ที่ 3
ก.ย นี ้ ที่ Pfrundhaus Kirchlindach แล้ วพบกันค่ะ
ส าหรั บ ค าแนะน า ติช ม หรื อจะส่งบทความที่ มี
ประโยชน์กบั เพื่อนคนไทยด้ วยกันมาได้ เช่นเคยนะคะ
กุหลาบ ไทรโพธิ์ภู่ (saipopoo@gmx.ch)

สารจากประธาน
เดือนสิ งหาคม เดือนแห่ งวัน แม่ ส าหรั บ เราการ
ราลึกถึงแม่นัน้ ทุกคืนทุกวันอยู่แล้ ว แต่ ก็ถือโอกาสเดือน
แห่งวันแม่ของประเทศไทย ขอกล่าวถึง ไม่เฉพาะแม่เท่านัน้
แต่รวมถึงพ่อด้ วย ซึ่งเป็ นผู้ให้ ชีวิตแก่เรา หน้ าที่ ของลูกที่
ต้ องกตัญญู เมื่อยังเล็ก ก็เชื่อฟั ง ไม่ดื ้อ ไม่ออกนอกลู่นอก
ทาง เมื่อโตขึ ้นก็ดแู ลท่านทังสอง
้ ให้ สขุ กายสุขใจ ใครโชคดี
ก็มีโอกาสดูแลท่านได้ นานๆ แต่ถ้าท่านไม่อยู่แล้ ว โอกาส
ตอบแทนบุญคุณยังมีเสมอ พ่อแม่อยู่ในตัวเรา ตัวเราอยู่ใน
พ่อแม่ ขอใช้ ร่างกายที่พ่อและแม่ให้ มานี ้ ทาประโยชน์เท่าที่
สามารถทาได้ ตามกาลัง แก่คนใกล้ ชิด คนรอบข้ าง และแก่
เพื่ อนร่ วมโลก ให้ เกิ ดกุศล เป็ นการตอบแทนคุณของพ่ อ
และแม่ได้ เช่ นกัน และขอบพระคุณคุณของพ่อและแม่ ที่
มอบชีวิต และดูแลลูกให้ รอดชีวิต และมีความสุข ได้ เติบโต
อย่างมีคณ
ุ ค่าในโลกใบนี ้
เชิ ญ ชวนเพื่ อ นๆทุ ก คน เรามารวมพลัง กั น ท า
ประโยชน์ ตามกาลัง เพื่อตอบแทนคุณของพ่อและแม่ให้
มากยิ่งขึ ้นในโอกาสขึ ้นเดือนสิงหาคม นะคะ
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เนื่ อ งจากรวงข้ า วฉบับ สิ ง หาคม ของทุ ก ปี เป็ น
ฉบับวันแม่ เพราะวันที่ 12 สิงหาคม เป็ นวันแม่แห่ งชาติ
ของพวกเราชาวไทย สานต่อที่พ่อทา จึงขอนาเรื่ องเราวของ
ในหลวง ที่ท่านได้ ทรงปฏิบตั ิ ต่อแม่ของพระองค์มาบอกต่อ
เพื่อเป็ นแนวทางในการสานต่อที่พ่อทานะคะ
ความหวังของแม่ ที่มีต่อลูก 3 หวังคือ.....
ยามแก่เฒ่า หวังเจ้ า เฝ้ารับใช้
ยามป่ วยไข้ หวังเจ้ า เฝ้ารักษา
เมื่อถึงยาม ต้ องตาย วายชีวา
หวังลูกช่วย ปิ ดตา เมื่อสิ ้นใจ
ความหวังของแม่ ทัง้ 3 ในหลวงปฏิ บัติได้ อย่างครบถ้ วน
สมบูรณ์แบบ เป็ นตัวอย่างที่ดีที่สดุ ให้ แก่พวกเรา
ความหวังที่ 1 " ยามแก่เฒ่า หวังเจ้ า เฝ้ารับใช้ " ภาพที่
สมเด็จย่าเสด็จไปในที่ตา่ ง ๆ แล้ วมีในหลวงประคองเดินไป
ตลอดทาง มีคนเยอะแยะ มีทหาร มีองครักษ์ มีพยาบาล
ที่คอยประคองสมเด็จ ย่าอยู่แล้ ว แต่ในหลวงบอกว่า " ไม่
ต้ อง คนนี ้เป็ นแม่ของเรา เราประคองเอง " ตอนเล็ก ๆ แม่
ประคองเรา สอนเราเดิ น หัด ให้ เ ราเดิ น เพราะฉะนัน้
ตอนนี แ้ ม่ แ ก่ แ ล้ ว เราต้ อ งประคองแม่ เ ดิ น ในหลวงมี
โครงการเป็ นร้ อย..เป็ นพันโครงการ..มี เวลาไปกินข้ าวกับ
แม่..สัปดาห์ ละ 5 วัน เพราะอีก 2 วัน พระองค์ท่านรั กษา
ศีล 8 งดอาหารเย็น

ความหวั ง ที่ 2 " ยามป่ วยไข้ หวั ง เจ้ า เฝ้ า รั ก ษา "
สมเด็จย่า ประชวรอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช ในหลวงไปเฝ้า
แม่ วันละหลายชั่วโมง ..แม่เห็นลูกมาเยี่ ยมก็หายป่ วยไป
ครึ่งหนึง่ แล้ ว กลางคืนในหลวงไปอยู่กบั สมเด็จย่า คืนละ
หลายชั่วโมง ไปให้ ความอบอุ่นทุกคืน คราหนึ่ง ในหลวง
ป่ วย สมเด็จย่าก็ป่วยอยู่โรงพยาบาลศิริราชด้ วยกัน แต่อยู่
คนละมุ ม ตึ ก ตอนเช้ าในหลวงเปิ ดประตู อ อกมา เห็ น
พยาบาลกาลังเข็นรถสมเด็จย่าออกมารับลม ผ่านหน้ าห้ อง
พอดี ในหลวงพอเห็นแม่ รี บออกจากห้ อง มาแย่งพยาบาล
เข็ น รถ มหาดเล็ ก กราบทู ล ว่ า ไม่ เ ป็ น ไร ไม่ ต้ อ งเข็ น มี
พยาบาลเข็นอยู่แล้ ว ในหลวงยังมีรับสั่งว่า “แม่ของเรา
ทาไมต้ องให้ คนอื่นเข็น เราเข็นเองได้ ”
ความหวังที่ 3 " เมื่อถึงยาม ต้ องตาย วายชีวา หวังลูกช่วย
ปิ ดตา เมื่อสิ ้นใจ " วันนัน้ ในหลวงเฝ้าสมเด็จย่า อยู่จนถึงตี
5 เฝ้าแม่อยู่ทงคื
ั ้ น จับมือแม่ กอดแม่ ปรนนิบตั ิแม่จนกระทัง่
" แม่หลับ " พอไปถึงวัง ได้ รับแจ้ งว่า สมเด็จย่าสิ ้นพระชนม์
ในหลวง รี บเสด็จกลับ ไปโรงพยาบาลศิริราช ในหลวงตรง
เข้ าไป..คุกเข่า..กราบลงที่อกแม่..พระพักตร์ ในหลวง..ตรง
กับหัวใจแม่..ขอหอมหัวใจแม่..เป็ นครัง้ สุดท้ าย ซบหน้ านิ่ง
..อยู่นาน แล้ วค่อยๆ เงยพระพักตร์ ขึ ้นน ้าพระเนตรไหลนอง
...ต่อไปนี ้ จะไม่มีแม่ให้ หอมอีกแล้ ว เอามือกุมมือแม่ไว้ มือ
นิ่ม ๆ ที่ไกวเปลนี ้แหละ ที่ปัน้ ลูกจนได้ เป็ นกษัตริ ย์ เป็ นที่รัก
ของคนทัง้ บ้ าน ทัง้ เมือง....มองเห็นหวีปักอยู่ที่ผมแม่ ใน
หลวงจับหวี ค่อย ๆ หวีผม ให้ แม่ แต่งตัวให้ แม่..ให้ แม่สวย
ที่สดุ ..ในวันสุดท้ ายของแม่
เมื่อเรามีในหลวง เป็ นตัวอย่างของ “สุ ดยอดลู ก
กตัญญู” ประชาชนชาวไทย ก็ควรซาบซึ ้ง ในสิ่งที่พระองค์
ทรงปฏิ บัติ และเดินตามรอยพระองค์ ท่าน ด้ วยกันนะคะ
เพราะหน้ าที่ ข องลูก กตัญ ญู หน้ าที่ ข องคนดี เป็ น หลัก
คุณธรรมพื ้นฐานสาคัญ ที่จะทาให้ ชีวิตเจริ ญรุ่ งเรื องค่ะ…
ที่มา: http://www.chor112.com/html/kingofking_112.html
เรี ยบเรี ยง รวบรวมโดย ลาดวน
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ช่วงหลายเดือนที่ ผ่านมา เราจะได้ ยินการพูดถึง
ไทยแลนด์ 4.0 คนไทย 4.0 การศึก ษา 4.0 แล้ ว 4.0 นี ้ มี
ความหมายอย่างไร
“ไทยแลนด์ 4.0” เป็ นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็ นการ
วางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็ นจุดเริ่ มต้ น
ในการขับเคลื่อนไปสูก่ ารเป็ นประเทศที่
มั่ ง คั่ ง มั่ น ค ง แ ล ะ ยั่ ง ยื น
(http://www.posttoday.com/politic/470622)
นายกรั ฐ มนตรี พล.อ.ประยุ ท ธ จั น ทร์ โอชา
อธิ บายให้เข้าใจง่ายๆ ดังนี ้
<<ไทยแลนด์ 4.0 ก็เปรี ยบเหมื อนคนไทยกาลังใช้
โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ ต้อ งท างานน้อ ยลง แต่ ไ ด้ผ ลผลิ ต มาก
ขึ้น แนะประชาชน อย่าหยุดพัฒนาตัวเอง นายกรัฐมนตรี
กล่าวในรายการศาสตร์ พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยัง่ ยื น
ว่า อยากจะฝากไว้ว่า การเดิ นหน้าประเทศ ตามนโยบาย
“ไทยแลนด์ 4.0” หลายคนอาจยังไม่เข้าใจ ไม่รู้ว่าตนเอง
เป็ น “คนไทย” แบบไหน 1.0, 2.0, 3.0 หรื อ 4.0 บนโลกที ่
มี “พลวัต” ใบนี ้
ด้ ว ยเทคโนโลยี - ดิ จิ ท ัล แห่ ง ศตวรรษที ่ 21 จึ ง
อยากยกตัวอย่าง ด้วยวิ ธีง่ายๆ โดยอาจเปรี ยบเที ยบได้กบั
ว่ า ถ้าท่ านมี โทรศัพท์ แต่ย ังใช้งานเพี ย งเพื ่อการสื ่อสาร
พื น้ ฐานก็ยงั คงเป็ น “คนไทย 1.0” ถ้าหากท่านใช้มือถื อ ใน
การส่ง
E-mail, ในการส่ งไฟล์ เอกสาร หรื อใช้ป ระโยชน์ ใ นการ
ทางาน และกิ จวัตรประจาวัน ท่ านน่าจะยกระดับตนเอง
เป็ น “คนไทย2.0” ได้ไม่ยาก แต่ถา้ หากสามารถใช้ “สมาร์ ท

โฟน” ได้ราวกับคอมพิ วเตอร์ ที่เชื ่อมต่อ “อิ นเตอร์ เน็ต” ใน
การแสวงหาความรู้ ใหม่ๆ พัฒนาตนเอง ติ ดต่อกับคนทัว่
โลกได้ ท่านอาจได้ชือ่ ว่าเป็ น “คนไทย 3.0” ยิ่ งกว่านัน้ หาก
ท่านสามารถสร้างรายได้ สร้ างอาชี พ สร้ างเครื อข่าย สร้ าง
นวัตกรรมใหม่ๆ นาไปสู่การผลิ ต ด้วยความรู้ เหล่านัน้ แล้ว
ท่ านรู้ สึ ก ว่ า“ท างานน้อยลง แต่ไ ด้ผ ลผลิ ตมากขึ้ น ” เมื ่อ
เที ยบกับที ่ผ่านมา แบบนี ้ท่านได้ชื่อว่าเป็ น “คนไทย 4.0”
โดยสรุ ปแล้ ว การขับเคลื ่อนประเทศสู่ “ไทยแลนด์ 4.0”
นัน้ ไม่ได้สาคัญที ่ว่า “ท่านมี อะไร ”แต่สิ่งสาคัญ คื อ “ท่าน
ใช้ สิ่ ง ที ่ ท่ า นมี อย่ า งไร ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุด ”
โดยเฉพาะในการสร้ างสรรค์ สิ่งใหม่ๆ ในการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยื น โดยอยู่บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง>>
ท่ า นนายกฯได้ อ ธิ บ ายเปรี ย บเที ย บ เพื่ อ ให้ เ รา
เข้ าใจง่าย แต่แนวทางที่จะให้ เราเป็ น คนไทย 4.0 นี ้ ต้ อง
ทาตัวอย่างไรหนอ ให้ ทนั กับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0
ดร.สุวิทย์ เมษิ นทรี ย์ (อดีต)รั ฐมนตรี ช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิ ชย์ กล่าวถึง การพัฒนาของความเป็ น ไทย
แลนด์ ตังแต่
้ 1.0 ถึง ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อจะได้ เห็นทิศทาง

และความเป็ นมา และที่จะเป็ นไป ในอนาคต
“ประเทศไทย 1.0” เน้ นการเกษตรเป็ นหลัก เช่น
ผลิตและขาย พืชไร่ พืชสวน หมู ไก่ เป็ นต้ น
“ประเทศไทย 2.0” เน้ นอุตสาหกรรมเบา เช่น การ
ผลิตและขายรองเท้ า เครื่ องหนัง เครื่ องนุ่งห่ม เป็ นต้ น
และปั จจุ บั น (พ.ศ.2559) จั ด อยู่ ใ นยุ ค ที่ ส าม
เรี ยกว่า “ประเทศไทย 3.0” เป็ นอุตสาหกรรมหนักและการ
ส่งออก เช่น ส่งออกเหล็กกล้ า รถยนต์ ปูนซีเมนต์ เป็ นต้ น
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แต่ ไทยในยุค 1.0, 2.0 และ 3.0 รายได้ ประเทศยัง
อยู่ในระดับปานกลาง เราจะอยู่อย่างนี ้ไม่ได้ ต้ องรี บพัฒนา
เศรษฐกิจสร้ างประเทศ จึงเป็ นเหตุให้ นาไปสูย่ คุ ที่สี่ เรี ยกว่า
“ประเทศไทย 4.0” ให้ เป็ นเศรษฐกิจใหม่ มีรายได้ สูง โดย
วางเป้าหมายให้ เกิดภายใน 5-6 ปี นี ้
แต่ เพราะการศึ ก ษา เป็ นที่ มา และเป็ น
พืน้ ฐานของการพัฒนา ในขัน้ ต่ อๆไป เราก็ควรจะได้ ร้ ู
กันก่ อนว่ า เรามีความเป็ นมาอย่ างไร เพื่อจะพัฒนา
ให้ เป็ นไป อย่ างที่ต้องการนะคะ
ขอนาเสนอโดยใช้ โปสเตอร์ 1 แผ่น ที่ปรากฏอยู่ที่
หน้ าห้ องบรรยายขนาดใหญ่ทุกห้ องในคณะวิทยาศาสตร์
จุฬาฯ ซึง่ แสดงถึงวิวฒ
ั นาการการศึกษาจาก 1.0 ถึง 4.0
เป็ นลาดับคือ

การศึกษา 1.0
การศึกษา 2.0
การศึกษา 3.0
การศึกษา4.0

ครู เป็ นผู้ป้อนความรู้
ผู้เรี ยนหาความรู้ เองจากสื่ออนไลน์ได้
ผู้เรี ยนสร้ างความรู้ ได้
ผู้เรี ยนสร้ างนวัตกรรมได้

โดยคาว่ าสร้ างนวัตกรรม ครอบคลุมตังแต่
้ การนาความรู้
จากชันเรี
้ ยนไปแก้ ปัญหาในชีวิตประจาวัน ไปช่วยชุมชน
ช่วยสังคม รวมไปถึงการนาความรู้ ไปสร้ างมูลค่าทางธุรกิจ
ได้
นี่เป็ นแนวคิดทิศทางการพัฒนาประเทศเพื่ อก้ าว
เข้ าสู่ “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาลในปั จจุบนั

“การศึกษาไทยอยู่ในอันดับที่ 8 ในกลุ่มประเทศ
อาเซี่ยน” เป็ นข้ อมูลหนึ่ง ที่ชี ้ว่า การศึกษาของประเทศอยู่
ในภาวะวิ ก ฤติ ซึ่งหมายถึง คุณ ภาพของคนวิ ก ฤติ และ
หมายถึง ประเทศอยู่ในภาวะวิกฤติ เพราะคนคือทรัพยากร
ที่สาคัญที่สดุ ซึง่ ที่ผลออกมาเช่นนี ้เพราะ ในการทดสอบวัด
คุณภาพการศึกษา เขาวัดกันด้ วย การศึกษา 4.0 แต่การ
เรี ยนการสอนของประเทศไทยยังเป็ นการศึกษา 1.0
(ที่มา: http://www.vcharkarn.com/varticle/505955)
เมื่อการศึกษาเป็ นพื น้ ฐานในการพัฒนาในทุก ๆ
ด้ าน ถ้ าการศึก ษายังอยู่ที่ 1.0 อย่ างที่ ก ล่าว ประเทศจะ
ก้ าวสู่ ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบาย เมื่อใด โดยวิธีใด คง
ต้ องติดตามกันต่อไป.....
แ น ว ท า ง ก า ร แ ก้ วิ ก ฤ ติ
คุ ณ ภาพคน เป็ นกระแสรั บ สั่ ง ซึ่ ง
แ ส ด ง ถึ ง พ ร ะ อั จ ฉ ริ ย ภ า พ ด้ า น
การศึ ก ษาของในหลวงรั ช การที่ 9
ของพวกเรา ซึ่งพระองค์ ทรงเป็ น ยิ่ ง
กว่านักการศึกษา โดยกระแสรั บสั่ง
ดั ง ก ล่ า ว ไ ด้ ก ล า ย ม า เ ป็ น
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องมูล นิ ธิ ยุวสถิ ร คุณ
(ศู น ย์ โ รงเรี ยนคุ ณ ธรรม ดู ข้ อมู ล
เพิ่มเติมในเพจ http://vyouth.org/) ที่ทรงให้ จดั ตังขึ
้ ้นในปี
พ.ศ. 2557 เพื่อปฏิรูปการศึกษาของประเทศ
จึงฝากบทความนี ้ ซึง่ อาจเข้ าใจยาก และเป็ นเรื่ อง
เกี่ ย วข้ องกับ เราและลูกหลานของเรา ให้ เราได้ รั บทราบ
ที่มา และที่กาลังก้ าวเดินต่อไป....
เรี ยบเรี ยงรวบรวมโดย ต้ นกล้ า
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แนะน าว่า ควรมีห ลัก ประกันครบทัง้ 3 เสา เสาที่ 3 เป็ น
การสะสมทรั พ ย์ ส่ วนตั ว ซึ่ งมี 2 ประเภท คื อ 3a
( gebundene Vorsorg, prévoyance liée, previdenza
vincolata และ 3b (freie Vorsorge, prévoyance libre,
previdenza liberi ) การประกันเสาที่ 3 นี ก้ ฏหมายไม่ได้
บังคับ

โดย นกฮูก

การประกันสังคมของประเทศสวิตฯ มีหลักเกณฑ์
3 เสา เป็ นฐานรองรับ เพื่อยกระดับสถานะภาพ ความอยู่ดี
มีสขุ ของประชากร ดังที่ได้ เขียนเล่าไปแล้ ว ถึงเสาที่ 1 และ
เสาที่ 2 ในวารสารรวงข้ าว 2 ฉบับที่ผ่านมา คราวนีจ้ ะได้
เล่าถึงเสาที่เหลือ คือ เสาที่ 3
สาหรับการประกันสังคมเสาที่ 1 และเสาที่ 2 เป็ น
การสร้ างพื ้นฐานเศรษฐกิจ ระดับปานกลาง เพื่อผู้สงู วัย ผู้
ทุพพลภาพ เพื่อเด็กกาพร้ า หรื อเมื่อเป็ นหม้ าย
ทาไมถึงควรมีหลักประกัน เสาที่ 3
การทาประกันเสาที่ 3 เป็ นการออมทรัพย์ และใน
ขณะเดียวกัน เป็ นการประกันที่ค้ มุ ครองกรณีที่ถึงแก่ความ
ตาย เพื่อทายาทด้ วย
ผู้ที่มีประกันเสาที่ 1 (AHV, AVS) และเสาที่ 2
(Pensionskasse (PK), caisse de pension (LPP),
cassa pensioni (LPP) เมื่ อ เกษี ย ณแล้ ว จะได้ รั บ เงิ น
สวัสดิการผู้สงู วัย จากทังสองกองทุ
้
น ประมาณ 60% ของ
เงิ น เดื อนสุด ท้ าย ตัวอย่ างเช่ น ถ้ าเคยมีร ายได้ เดือนละ
5,000 ฟรังค์ หลังเกษี ยณ จะมีรายได้ เหลือประมาณเดือน
ละ 3,000 ฟรังค์ และจากสถานะการณ์ ด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศ จึงมีแนวโน้ มว่า รัฐจะลดเงินสวัสดิการลงอีก
ดังนัน้ เพื่อให้ การเงินหลังเกษี ยณของเรามัน่ คง มี
เงิ นเดือนใกล้ เคียงกับครั ง้ ยังอยู่ในวัยทางาน จึงเป็ นการ

ทาประกันเสาที่ 3 ได้ ท่ ไี หน
การทาประกันเสาที่ 3 ถ้ าเป็ นบ้ านเราจะคุ้นเคย
กับคาว่า ทาประกันชี วิต ถ้ ามีชีวิตรอดจนครบระยะเวลา
ทาประกัน เราก็ได้ ใช้ เงินที่สะสมนันเอง
้ แต่ถ้าลาลับไปก่อน
เงิ น จ านวนนัน้ ก็ ตกไปสู่ท ายาท การประกัน เสาที่ 3 จะ
คุ้มครองและรวมการประกันชีวิต เราสามารถทาประกันได้
ที่ธนาคาร หรื อบริ ษัทรับประกันซึง่ รัฐให้ การรับรอง
3a และ 3b ต่ างกันอย่ างไร
การทาประกัน 3a นัน้ คุณสามารถแจ้ งจานวนเงิน
กรมธรรม์ ที่ จ่ า ย เพื่ อ น าไปลดภาษี ร ายได้ ดัง นัน้ รั ฐ จะ
ก าหนดจ านวนเงิ น กรมธรรม์ สูง สุด ไม่ เ กิ น ปี ล ะ 6,768
ฟรั ง ค์ (ส าหรั บ ผู้ที่ เป็ น ลูก จ้ าง) และไม่เกิ น ปี ล ะ 33,840
ฟรั งค์ (สาหรับผู้ที่ทางานส่วนตัว แต่ทงนี
ั ้ ้จานวนสูงสุดต้ อง
ไม่เกิ น 20% ของรายได้ ต่อปี ) ซึ่งการกาหนดจานวนเงิ น
สูงสุดเช่นนี ้ เพราะสามารถนาไปขอลดหย่อนภาษี รายได้
การทาประกัน 3b คุณสามารถจ่ายเงินกรมธรรม์
สูงสุด เท่าไรก็ได้ เพราะไม่สามารถขอลดภาษี รายได้ ของ
เงิ นจานวนนัน้ และจะทาสัญญาจ่ายนานเท่าไรก็ได้ (แต่
บริ ษัท ประกัน เขาก็ ก าหนดอายุ ของคนที่ ข อท าประกัน
ด้ วยนะ ถ้ าสูงวัย เกินอายุเกษี ยณ ความเสี่ยงสูง เขาก็ไม่
รับประกันแล้ ว)
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การจ่ ายคืน
ส าหรั บ 3a คุ ณ สามารถถอนเงิ น นั น้ ได้ เมื่ อ
เกษี ยณอายุ หรื อ อย่างเร็ ว 5 ปี ก่อนเกษี ยณ หรื อถอนเงิน
เพื่อการซื ้ออสังหาริ มทรัพย์ เช่น ที่อยู่อาศัย แต่กรณีนี ้จะถูก
หักภาษี ทนั ที ประมาณ 10% ทังนี
้ ้ขึ ้นกับรัฐที่อยู่อาศัย
ส่วน 3b นัน้ จะถอนเงิ น เมื่อใด จะได้ รั บ เงิ น คืน
เท่ าใด ขึน้ กับ สัญ ญาที่ ทาไว้ กับบริ ษัทประกัน และเงิ นที่
ได้ รับคืน ไม่ถือเป็ นรายได้ จึงไม่เสียภาษี
ที่ เ ล่ า มาทั ง้ หมดนี เ้ ป็ น หลัก การณ์ ในการออม
ทรัพย์ เพื่อไว้ ใช้ จ่ายในวัยหลังการทางาน เพื่อคุณภาพชีวิต
ที่ดีพอเพียงกับสถานะภาพ การใช้ ชีวิตสูงวัยอย่างหมดห่วง
หมดกังวล ไม่เป็ นภาระลูกหลาน เมื่อหมดกังวลทางด้ าน
เศรษฐกิจ จะได้ มีเวลาพักผ่อน ดูแลสุขภาพกาย และไม่ลืม
ดูแลสุขภาพใจ เพื่ออยู่และใช้ เงินที่เก็บไว้ อย่างมี ความสุข
นะคะ.....

่
15 ความเข้าใจผิดเกียวก
บ
ั กฏจราจร
ฉบับ นี ้ ผมขอน าเรื่ องราวเกี่ ยวกับ กฏจราจร มา
ฝากกันบ้ าง ถึงแม้ ผมจะไม่ขบั รถ และสมาชิกหลายท่านก็
คงเป็ นเหมือนผม คือ มีคนขับให้ นั่ง แต่เราคนนั่ง ก็มีส่วน
ช่วยคนขับได้ เหมือนกัน ถ้ าเรารู้ กฏ และมีหลายข้ อทีเดียว
ที่เราเข้ าใจผิด มาดูกนั ว่า 15 ข้ อนัน้ มีอะไรกันบ้ างนะครับ
1. บนทางด่ วน เราจะขับรถเร็วเท่ าไรก็ได้ ถ้ าเราขับไม่
เร็วกว่ าที่ป้ายกาหนดไว้
เข้ าใจผิด: จริ งๆแล้ วในสภาพถนนที่ดี เราจะต้ องขับด้ วย
ความเร็ วอย่ างต่ า 80 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง แต่ก็ใช่ว่าจะขับ
ด้ วยความเร็ ว 120 กิ โลเมตรต่อชั่วโมงได้ เสมอไป เพราะ
ศาลสูงแห่งสมาพันธรัฐสวิส บอกไว้ วา่ ผู้ขบั ยานพาหนะบน
ทางด่วน จะต้ องขับรถด้ วยความเร็ ว ที่มองเห็นทางข้ างหน้ า
ได้ เช่ น การขั บ ขี่ ใ นเวลากลางคื น ด้ วยความเร็ ว 120
กิ โลเมตรต่อชั่วโมง บนถนนที่ มีไฟ และไฟจากรถคันอื่น
การขับด้ วยความเร็ ว 120 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ถือว่าขับเร็ ว
เกิ นไป เพราะไฟส่องทาง (ไฟต่า) จากรถของเรา เราจะ
มองเห็ น ไฟเลี ย้ ว ในระยะห่ างเพี ย งแค่ 50 เมตร เท่ านัน้
และการขับรถที่ความเร็ ว 70 ก.ม ต่อ ช.ม เวลาเบรค รถจะ
ขับต่อไปอีก 48 เมตร กว่ารถจะหยุด ในขณะที่ ถ้ าใช้ ไฟสูง
เราจะเห็นทางได้ ในระยะ 100 เมตร นัน่ คือ เราจะขับได้ ใน
ความเร็ วที่ 110 ก.ม ต่อ ช.ม เป็ นความเร็ วที่ปลอดภัย เมื่อ
เกิดเหตุฉกุ เฉิน ที่เราจะมองเห็น และเบรคได้ กระทันหัน
2. ในฤดูหนาว กฏหมายบังคับว่ าจะต้ องเปลี่ ยนล้ อ
ยางรถสาหรั บหน้ าหนาว
เข้ าใจผิด: ไม่มีกฏหมายบังคับ ไว้ ว่าจะต้ องเปลี่ยนมาใช้
ล้ อยาง ส าหรั บ หน้ าหนาว ข้ อแนะน าคื อ ถ้ าอากาศ
ประมาณ 7 องศาเซลเซีย ส จะต้ องใช้ ล้อยาง สาหรั บฤดู
หนาว คือ ตัง้ แต่ เดือนตุล าคม ถึง เทศกาลอีส เตอร์ กฏ
ข้ อบังคับ คือ ส าหรั บ ฤดูร้ อนและฤดูหนาว ดอกยาง ล้ อ
รถยนต์ จะต้ องมีความหนาอย่างน้ อย 1.6 มิลลิเมตร ดังนัน้
จึงจาเป็ น ในเปลี่ยนล้ อยางในเวลาที่ เหมาะสม สมมุติว่า
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คุณยังใช้ ล้อยางรถสาหรับฤดูร้อน ในช่วงฤดูหนาว และนัน่
เป็ น เหตุใ ห้ เกิ ด การจราจรติดขัด คุณ จะต้ องเสี ย ค่าปรั บ
และถ้ าเป็ นสาเหตุ ทาให้ เกิดอุบัติเหตุ คุณอาจมีความผิด
ฐานมีสว่ นร่ วมกับอุบตั ิเหตุด้วย
3. ถ้ า ระดับ แอลกอฮอล์ ใ นเลื อดของฉั นมี เ พี ยง 0.4
มิลลิกรั ม ฉันไม่ มีความผิดฐานดื่มในขณะขับรถ
เข้ าใจผิด: ถึงแม้ กฏหมายอนุญาตให้ ระดับแอลกอฮอล์
สู ง สุ ด ไม่ เ กิ น 0.5 มิ ล ลิ ก รั ม โดยไม่ โ ดนปรั บ ฐานดื่ ม
แอลกอฮอล์ แต่ว่าตามกฏหมายแพ่งแล้ ว มี ความผิ ด ได้
โทษฐานดื่ม บริ ษัทประกันหรื อศาล สามารถฟ้องคุณได้ ว่า
มีสว่ นร่ วมในความผิด ถ้ าหากพิสจู น์ได้ ว่า เนื่องจากการดื่ม
นั น้ ท าให้ ความสามารถในการขั บ ขี่ ข องคุ ณ ลดลง จึ ง
อาจจะเป็ นไปได้ ว่า คุณจะต้ องชดใช้ ค่าเสียหายของคุณ
เองเป็ นบางส่ ว น และบางที อ าจจะต้ องรั บ ผิ ด ชอบ
ค่าเสียหายอันเนื่องจากอุบตั ิเหตุด้วยเช่นกัน

4. ไม่ ผิ ด กฏหมาย ถ้ าฉั น ติ ด ตั ้ง เครื่ องตรวจจั บ
ความเร็ว ในเครื่ องนาทาง (Navi) ถ้ าฉันไม่ ได้ ใช้ มัน
เข้ าใจผิด: ตามกฏหมายระบุว่าอุปกรณ์ เทคนิคเสริ มของ
เครื่ อง GPS เหล่านี ้ไม่อนุญาตให้ ใช้ ในการจราจร โดยการ
จัดหา หรื อติดตังในตั
้ วรถ หรื อนามาใช้ ไม่ว่าในรู ปแบบใด
เช่นเดียวกัน ถ้ าโทรศัพท์มือถือ มีระบบดังกล่าวใช้ ก็ถือว่า
ผิดกฏหมายเช่นกัน
5. บนถนนที่มีเส้ นทึบ (ห้ ามแซง) ถ้ าฉันไม่ ได้ ต้องการ
ขับแซง นั่ นหมายถึง ฉั นสามารถขับรถข้ า มเส้ น ทึบ
เพื่อไปจอดรถได้
คุณจะทาเช่ นนัน้ ได้ ในกรณีเหล่านี ้
ถ้ าฝั่ งถนนด้ านที่คณ
ุ ขับอยู่ เป็ นเลนของรถราง

ฝั่ งถนนด้ านที่คณ
ุ ขับอยู่ มีป้ายห้ ามหยุด หรื อห้ าม
จอด
บนถนนที่แคบและไม่คอ่ ยมีการจราจรหนาแน่น
เป็ นถนนเดินรถทางเดียว
6. ถ้ าจอดรถในที่ห้ามจอด ระยะเวลาสัน้ ๆ และเปิ ด
ไฟกระพริบไว้ ก็จะไม่ ต้องเสียค่ าปรั บ
เข้ าใจผิด: คุณไม่สามารถที่จะเปิ ดสัญญานไฟกระพริ บ
เตือนได้ แต่สามารถจอดรถในที่ ห้ามจอดได้ เพื่อให้ คนขึน้
หรื อลง และเพื่ อการขนถ่ายสิ่งของ ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับว่า การ
จอดรถในที่ต้องห้ ามนัน้ เป็ นไปเพื่ออะไร โดยไม่ขึน้ อยู่กบั
ระยะเวลาของการจอด ถึงกระนันก็
้ ตามแต่หากคุณจะต้ อง
ทิ ้งรถไว้ นาน และไม่ร้ ู ว่าจะกลับมาอีกเมื่อไร คุณควรจะหา
ที่จอดรถ ที่เขาอนุญาตให้ จอดจะดีกว่า
7. สัญญาณไฟจราจรสีเหลือง ฉั นสามารถเร่ งคันเร่ ง
เพื่อที่จะขับข้ ามทางแยกได้
เข้ า ใจผิ ด : เมื่ อ เห็ น สัญ ญาณไฟจราจรสี เ หลื อ ง ต้ อ ง
เหยียบเบรคเพื่อหยุดรถ ถ้ าไม่ทาตาม ถือว่ามีความผิดตาม
กฏหมายจราจร
8. บนทางด่ วน ห้ ามขับแซงด้ านขวาเสมอ
เข้ าใจผิด: บนถนนเส้ นทางที่นาไปสู่จุดหมายได้ หลาย
เส้ นทาง อนุญาตให้ ขับแซงด้ านขาวได้ รวมทัง้ ในเวลาที่
จราจรติดขัดด้ วย แต่ห้ามแซงแบบซิกแซก คือเลี ้ยวขวาแล้ ว
ก็เลี ้ยวเข้ าเลนซ้ ายอีก
การขับแซงขวาแบบเคลื่อนตัวช้ าๆนัน้ สามารถทาได้ :
ที่ผ่านมา ผู้ใดที่ขบั ขี่รถบนทางด่วนขณะรถติดแล้ วแซงขวา
แบบเคลื่อนตัวช้ าๆ จะต้ องเสียค่าปรับ หรื อกลัวว่าอาจจะ
ถู ก ยึ ด ใบขั บ ขี่ ไ ด้ ตามค าพิ พ ากษาของศาลสู ง แ ห่ ง
สมาพั น ธรั ฐ สวิ ส เมื่ อ วั น ที่ 3 มี น าคม 2016 (เลขที่
6B_374/2015) ได้ พิพากษายืนว่า การถูกแซงทางด้ านขวา
ในช่วงเวลาจราจรหนาแน่นนัน้ เป็ นเรื่ องปกติธรรมดาใน
ชีวิตประจาวัน ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จึงไม่มีความผิด
ต้ องโทษใดๆ แต่ทงนี
ั ้ ้ความผิดฐานประมาทเลิ่นเล่อยังคงมี
อยู่ ถ้ าการแซงขวาบนทางด่ ว นในสถานการณ์ ป กติ :
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หมายถึง ว่า กระท าโดยตัง้ ใจที่ จ ะขับ เปลี่ ย นทิ ศทางบน
ช่องทางสัญจรปกติ เพื่อการแซง
9. ใ นก รณี ฉุ ก เ ฉิ น ฉั นส า ม า รถ เ ติ ม น า มั นรถ
เครื่ องยนต์ ดีเซล ด้ วยนา้ มันทาความร้ อนได้
เข้ าใจผิด: ถึงแม้ ว่า นา้ มันทาความร้ อน กับนา้ มันดีเซล
จะสามารถใช้ เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันได้ ก็ตาม เพียงแต่มี
สีแตกต่างกันตามสีสงั เคราะห์เท่านัน้ แต่การนา น ้ามันทา
ความร้ อน มาเติมถังน ้ามันรถ เป็ นการต้ องห้ าม มีความผิด
ข้ อหาโกงภาษี น ้ามัน เพราะภาษี น ้ามันดีเซลนันสู
้ งกว่า
10. ถ้ ารถคันหน้ าขับทางเลนซ้ ายบนทางด่ วน ทัง้ ๆที่
ช่ องถนนเลนขวายังว่ างอยู่ ฉั นสามารถส่ งสั ญญาณ
ไฟกระพริ บ ซ้ ายให้ แก่ รถคั น หน้ า เพื่ อให้ เขาขั บ
เปลี่ยนเลน และฉันจะได้ แซงไปได้
เข้ าใจผิด: ในระหว่างการขับขี่รถบนท้ องถนนนัน้ อนุญาต
ให้ ส่งสัญญาณได้ ตามลักษณะของการใช้ เท่านัน้ สัญญาน
ไฟกระพริ บนันหมายถึ
้
งว่าต้ องการที่จะเปลี่ยนทิศทาง หรื อ
เปลี่ยนเลน
11. ถ้ า หมดเวลาจอดแล้ ว ฉั นแค่ ขับ รถเคลื่ อ นไปที่
ช่ องจอดรถถัดไปเท่ านัน้ ก็ได้
เข้ าใจผิด: คุณจะต้ องขับรถออกไปในการสัญจร บนท้ อง
ถนน แค่ขบั เคลื่อนรถไปจอด ในที่จอดช่องถัดไปไม่ได้ ศาล
สูงแห่งสมาพันธรัฐสวิส เขียนไว้ ชดั เจนว่า วัตถุประสงค์ของ
บทบัญญัตินี ้คือ ยานพาหนะที่จอดอยู่เมื่อครบกาหนดเวลา
จะต้ องเคลื่ อนย้ าย ออกจากสถานที่ การขับ เคลื่อนย้ าย
เพียงแค่รอบช่วงตึกหนึง่ นัน้ ถือว่าผิดกฏหมาย
12. ไฟตัดหมอกสามารถเปิ ดไว้ ได้ ตลอดเวลา
เข้ าใจผิด: จะเปิ ดไฟตัดหมอกและไฟตัดหมอกด้ านท้ าย
รถได้ ก็ต่อเมื่อวิสยั ทัศน์ในการมองเห็นเส้ นทางได้ น้อยกว่า
50 เมตร เนื่ องจากสภาพอากาศที่ มีหมอกหนา หิ มะตก
หนัก หรื อ ฝนตกหนัก
13. ถ้ าฉั นขับรถโดยมี หญิงมี ครรภ์ อยู่ในรถ ที่พร้ อม
จะคลอดลูกได้ ทุกวินาที นาไปส่ งโรงพยาบาล ฉั นไม่
ต้ องปฏิบัตติ ามกฏจราจรก็ได้
เข้ า ใจผิ ด : ตามหลัก แล้ ว ทุก คนจะต้ องปฏิ บัติต ามกฏ
จราจรเสมอ การยกข้ ออ้ างเพื่อแก้ ตวั ให้ พ้ นความผิด ด้ วย

เหตุผลเรื่ องเด็กใกล้ คลอดไม่ได้ อันดับแรกนันศาลจะเป็
้
นผู้
ตัด สิ น ย้ อนหลัง โดยพิ จ ารณาจากสภาพแวดล้ อ มจริ ง
สถานการณ์ และมูลเหตุของการกระทาความผิดกฏจราจร
ว่าร้ ายแรงเพียงใด
ทางที่ ดี ท่ ี สุ ด คือ: คุณ ควรที่ จ ะเรี ย กรถพยาบาลฉุ ก เฉิ น
ดีกว่าเสมอ ถ้ าหากว่าเป็ นไปได้
14. ถ้ ารถติ ด สั ญญาณไฟแ ดง ฉั นสามารถ ใ ช้
โทรศัพท์ มือถือพูดคุยโดยแนบชิดกับหูได้
เข้ าใจถูกแล้ ว: และก่อนที่คณ
ุ จะขับเคลื่อนรถอีกครัง้ คุณ
จะต้ องวางมือถือไว้ ด้านข้ าง อนุญาตให้ โทรศัพท์สนทนาได้
เพี ย งเฉพาะผ่านลาโพงสนทนาเท่ านัน้ ข้ อดีก ว่าคื อ ถ้ า
เมื่อใดที่คณ
ุ จะต้ องใช้ โทรศัพท์ในรถ ให้ คณ
ุ จอดรถข้ างทาง
สนทนาดีกว่า เพื่อความปลอดภัย ของตัวคุณเองและผู้อื่น

15. ฉันจะต้ องเปิ ดสัญญาณไฟกระพริ บเตือน เวลารถ
ติดบนทางด่ วน เพื่อเตือนรถคันที่ขับตามหลังมา
เข้ าใจผิด: ไม่มีข้อบังคับใดๆระบุไว้ แต่ตามกฏจราจรนัน้
ระบุวา่ อนุญาตให้ กระทาได้
ที่มา : Beobachter วันที่ 22 มีนาคม 2016
ผู้แปล ศักดา บัวลอย
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ในยุคสังคมก้ มหน้ า ใครที่ไม่มีอุปกรณ์ ล ้าสมัยใช้
หรื อไม่ได้ อยู่ในโลกโซเชียล หรื อโลกออนไลน์ ก็ดเู หมือนว่า
จะกลายเป็ นมนุษย์เต่า มนุษย์ถ ้าไปโดยปริ ยาย
การคลิ ก และโหลด เรื่ อ งราวและรู ป ภาพต่ า งๆ
จากเพื่ อน เพื่ อนของเพื่ อน จากคนรู้ จัก ฯลฯ ถูกแชร์ ผ่าน
โลกโซเชี ย ลรวดเร็ วประหนึ่งสายลม แต่มีใ ครทราบบ้ าง
หรื อ ไม่ว่า ไม่มี ใ ครมี สิ ทธิ์ นารู ปของผู้อื่น ไปเปิ ดเผยในที่
สาธารณะโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากเจ้ าของ
แม้ กระทั่งในข้ อตกลง การใช้ เฟซบุ๊กก็ได้ แจกแจง
ไว้ ว่ า อะไรบ้ างที่ อ นุ ญ าตให้ ท าได้ และอะไรบ้ างที่ ไ ม่
อนุญาต แต่จะมีสกั กี่คนที่เคยอ่านข้ อกาหนดเหล่านัน้
วัน นี แ้ ม่ลิ ง น าเรื่ องรู ป ภาพของเรา ที่ ใ ช้ ห รื อถูก
นาไปใช้ บนสื่อต่างๆ มาให้ อ่านกันค่ะ มาดูกนั ว่าเรามีสิทธิ์
ปกป้องรักษาความเป็ นส่วนตัวของเราไว้ โดยที่เราไม่ยินดี
หรื อยินยอมได้ อย่างไรบ้ าง
สิทธิส่วนตัวของเด็ก
ผู้ปกครองมีสิทธิ์ตัดสินใจ เรื่ องการนารู ปภาพของลูก
ไปใช้ ในสื่อต่ างๆ ได้ นานกี่ปี
ผู้ปกครองโดยส่วนใหญ่จะได้ รับแบบฟอร์ มจาก
สมาคมต่างๆ ที่ลกู เป็ นสมาชิกอยู่ ให้ เซ็นรับทราบเรื่ องการ
นาภาพ หรื อวีดีโอของกิจกรรมที่ลกู มีสว่ นร่ วมไปเปิ ดเผยใน
ที่สาธารณะ….แล้ วพ่อแม่จะตัดสินใจเรื่ องนีแ้ ทนลูกได้ ถึง
เมื่อไหร่

เรื่ องสิทธิในรู ปภาพของตนเองนัน้ เด็กๆควรจะได้ เรี ยนรู้ ซึง่
เราควรฝึ กฝนให้ เด็กๆ ตังแต่
้ เขายังเล็กๆ เด็กอายุตงแต่
ั ้ 14
ปี ซึ่งโตพอที่ จ ะเข้ าใจเรื่ องราวต่า งๆ ได้ แ ล้ ว เขาจะเริ่ ม
ตั ด สิ น ใจเองว่ า จะให้ น ารู ป ภาพของเขาไปใช้ หรื อไม่
อย่างไร
รู ปภาพจากการเป็ นสมาชิกของสมาคม
เราเป็ นสมาชิกของสมาคม แต่เราไม่ต้องการให้ นารู ปของ
เราไปใช้ เราสามารถเรี ยกร้ องสิทธิ์นนคื
ั ้ นได้ หรื อไม่
คาตอบคือ ได้ เราสามารถเรี ยกสิทธิ์นนกลั
ั ้ บได้
ตลอดเวลาในช่วงก่อนการนาไปเผยแพร่ แต่รูปที่นาออกไป
เผยแพร่ แล้ ว เช่น ในเวปไซต์ ของสมาคม เราจะเรี ยกร้ อง
สิ ท ธิ์ นัน้ คื น ไม่ ไ ด้ ข้ อ ควรระวั ง หากสมาคมเกิ ด ความ
เสียหายทางด้ านการเงิ นจากการเรี ย กร้ องรู ปของเราคื น
เช่นเป็ นรู ปที่ จะนาไปใช้ ทาแผ่นพับ แต่ต้องโยนรู ปนัน้ ทิ ง้
และต้ องหาใหม่ ในกรณี เช่ น นี เ้ ราต้ องจ่ ายค่าเสี ย หายที่
เกิดขึ ้น
ลบรู ปออกจากเฟซบุ๊ก
แฟนเก่านารู ปยุคหินของเราไปโพสต์โดยไม่ได้ ขออนุญาต
และเขาไม่ต้องการจะลบมันออก เราจะทาอย่างไร
เราสามารถเรี ยกร้ องให้ ลบรู ปผ่านแบบฟอร์ มของ
เฟซบุ๊ก ในหัวข้ อ "ร้ องเรี ยนการละเมิดสิทธิ์ส่วนตัว" แต่
ถ้ าร้ องเรี ยนแล้ วไม่เกิดผลใดๆ ให้ เราแจ้ งแฟนเก่าเป็ นลาย
ลั ก ษณ์ อั ก ษรเรื่ อ งเส้ นตาย ก่ อ นการด าเนิ น การตาม
กฎหมาย เมื่อสิน้ สุดกาหนดวันที่แจ้ งไว้ เราสามารถฟ้อง
ดาเนินคดีกบั เขาได้ ซึง่ การดาเนินคดีในขัน้ ต้ นจะขึ ้นอยู่กบั
แต่ละเขตการปกครอง ผู้พิพากษาในท้ องที่ นัน้ หรื อฝ่ าย
ประนีประนอมความของเขตปกครองนันๆ
้
รู ปภาพของเราในฐานะผู้ร่วมงานของบริ ษัท ปรากฏ
บนโฮมเพจของบริษัท
นายจ้ างของเราสามารถนารู ปของเรารวมทัง้ ชื่ อ -สกุล ไป
เปิ ดเผยบนโฮมเพจของบริ ษัทได้ หรื อไม่
เรื่ องนี ้นายจ้ างต้ องขอความเห็นจากเราก่อน และ
นายจ้ างต้ องเคารพสิทธิสว่ นบุคคลนันด้
้ วย หากตัวเราเองก็
ไม่ชอบเรื่ องนี ้ เราสามารถอธิบายเหตุผลให้ เจ้ านายทราบ
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ว่าทาไมเราถึงให้ คุณค่าและให้ ความสาคัญกับเรื่ องความ
เป็ นส่วนตัวนัน้ หากเจ้ านายเราไม่เปลี่ยนใจหรื อ ไม่รับฟั ง
เหตุผล เราสามารถขอให้ ศาลใช้ อานาจเรี ยกร้ องให้ นารู ป
นันออกจากโฮมเพจได้
้
รู ปที่ถ่ายจากพืน้ ที่สาธารณะ
มีคนถ่ายรู ปเหตุการณ์ การประท้ วง ซึง่ มีรูปเราร่ วมอยู่แถว
หน้ าของการประท้ วง เขาสามารถนารู ปของเราไปออกสื่อ
ได้ หรื อไม่
ตอบว่ า ได้ เพราะหากเราไปร่ วมขบวนประท้ วง
ในที่สาธารณะลักษณะเช่นนัน้ เราต้ องเข้ าใจว่าเรามีส่วน
เกี่ยวข้ องเช่นเดียวกับผู้เข้ าร่ วมประท้ วงคนอื่นๆ ช่างภาพ
สามารถนาภาพไปเปิ ดเผยในที่สาธารณะได้ หากว่ากระทา
อย่างโปร่ งใส และไม่ได้ เจาะจง รวมทัง้ ผู้อยู่แถวหน้ าของ
การประท้ วงคนอื่ น ๆ ก็ อ ยู่ ใ นลั ก ษณะหรื อ การกระท า
เดี ย วกัน ซึ่ง ผู้สื่ อข่ า วจะรู้ ความนัย อยู่แ ล้ วว่าการกระท า
ลักษณะนันในที
้ ่สาธารณะ ผู้กระทาจะยอมรับการออกสื่อ
ทังภาพและเสี
้
ยง
รู ปภาพตีพมิ พ์ ในสื่อ
หนังสือพิมพ์ นาภาพจากอินเทอร์ เน็ตของเราไปใช้ สื่อข่าว
โดยไม่ได้ รับอนุญาต ทังๆ
้ ที่ภาพนันไม่
้ ได้ เกี่ยวข้ องอะไรเลย
เราจะจัดการได้ อย่างไร
ถือเป็ นความผิดพลาดของกองบรรณาธิการที่
ไม่ได้ ขออนุญาตเรา ก่อนการนาภาพไปใช้ เมื่อตีพิมพ์ออก
มาแล้ ว เราก็ไม่สามารถขัดขวางการออกสื่อได้ อีก แต่หาก
สื่อนันออกในลั
้
กษณะออนไลน์ เราสามารถเรี ยกร้ องให้ ลบ
ภาพนัน้ ออกได้ และหากเรารู้ สึกว่าไม่ได้ รับความใส่ใจใน
เรื่ อ งสิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คลเท่ า ที่ ค วร ก็ ส ามารถท าจดหมาย
ร้ องเรี ยนบรรณาธิการ ผ่านกลุ่มนักหนังสือพิมพ์ได้ ในทาง
ทฤษฎีเราสามารถเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากการทาให้ เสีย
ชื่อเสียงได้ แต่เราต้ องตีราคาเป็ นจานวนเงินที่แน่นอน และ
สามารถพิ สูจน์ ได้ ว่าทาให้ เกิ ดความเสียหายทางการเงิน
เช่นนัน้ จริ ง ซึ่งในกรณี นีแ้ นะนาว่าควรปรึ กษาผู้เชี่ยวชาญ
หรื อทนายความ

รู ปล่ อแหลม
บนเวปไซต์
ส่ วนตัว
เ ห็ น รู ป ของ
เราในท่าที่ไม่
เหมาะสม และดูลอ่ แหลมบนอินเทอร์ เน็ต เราจะทาอย่างไร
หากใครนารู ปของเราไปใช้ ในอินเทอร์ เน็ตโดย
ไม่ได้ รับอนุญาต หรื อโดยที่เราไม่ร้ ู ให้ แจ้ งทาการลบรู ป ไป
ยังเจ้ าของพื ้นที่ รายนันทางอี
้
เมล หากไม่มีผลอะไรให้ แจ้ ง
เป็ นลายลักษณ์ อักษร โดยปกติเวปไซต์ ส่วนตัวจะมีที่อยู่
แจ้ งไว้ ตรง «Kontakt» หรื อ «Impressum» หรื อหาที่ อยู่
เจ้ า ของโดเมนโดยค้ น หาใน «Whois» ต่ อ ท้ า ยด้ ว ย จุ ด
ประเทศนัน้ ๆ เช่น .ch, .de, .th เป็ นต้ น แต่ยิ่งเจ้ าของเวป
ไซต์มีที่ตงอยู
ั ้ ่ไกลเท่าไหร่ การติดตามให้ ลบรู ปบนเวปไซต์
ยิ่งยากเท่านัน้ ที่เราทาได้ คือสามารถค้ นหาผ่านโปรแกรม
ช่ ว ยค้ น หา หรื อ โปรแกรมสื บ ค้ น ต่ า งๆ เพื่ อ ลบรู ป และ
ขัดขวางการเผยแพร่ รูปต่อไป
นารู ปมาเผยแพร่ อีก หลังจากเสียชีวิตไปแล้ ว
หนึง่ ในสมาชิกของครอบครัวเรา ตกเป็ นจุดสนใจจากสื่ออยู่
หลายปี อันเนื่องมาจากการก่ออาชญากรรม หลังจากที่เขา
ตาย สื่อสามารถนารู ป ของเขามาเปิ ดเผยโดยไม่ต้อ งขอ
อนุญาตจากเราได้ หรื อไม่
สิทธิสว่ นบุคคล และลิขสิทธิ์รูปภาพของผู้ตาย
ไม่ใช่มรดกตกทอด โดยทั่วไปจะมลายไปกับการตายของ
บุคคลนัน้ ๆ แต่ครอบครั วและญาติส ามารถต่ อต้ านการ
เปิ ดเผยต่อสาธารณะได้ หากภาพนันมี
้ ผลทาให้ เกิดความ
เสี ย หาย หรื อไม่เคารพภาพลัก ษณ์ ข องผู้ตาย หรื อที่ นัก
กฏหมายเรี ยกว่า ปกป้องสิทธิของผู้ตาย
ถ้ าทาทุกอย่างแล้ ว แต่ยงั ไม่ได้ ผล คุณก็ควรจะเข้ า
ไปประจันหน้ ากับเจ้ าของมีเดียโดยตรง หรื อในกรณีฉกุ เฉิน
ควรให้ ทนายความเข้ ามาจัดการเรื่ องต่างๆ ให้ คะ่ ..
ที่มา : Beobachter.ch (2 มีนาคม 2017)
แปลและเรี ยบเรี ยงโดย : แม่ลงิ

ห น้ า 13
รวงข้ าว / สิงหาคม 2017

คิดว่าหลายๆคน ที่มีลกู แล้ วตัวเองต้ องไปทางานกัน
ทังพ่
้ อและแม่ ถ้ าลูกเกิดป่ วยไข้ ไม่สบายขึ ้นมา ใครจะดูแล
เป็ นเรื่ องน่าสนใจ ใคร่ ร้ ู มิใช่เล่นเลยนะคะ เรามาดูกนั ค่ะว่า
ตามกฏหมายนัน้ พ่อแม่มีสิทธิอย่างไรบ้ าง ดังตัวอย่างเป็ น
รายกรณีเลยนะคะ

1. แอนนา เคลเบอร์ ทางาน 60 เปอร์ เซ็นต์ ลูกชาย
อายุ 3 ขวบของเธอไม่สบาย เป็ นหวัด ไม่สามารถไปอยู่
สถานรั บเลี ้ยงเด็กได้ จะอนุญาตให้ แม่ไม่ต้องทางาน เพื่อ
อยู่ดแู ลลูก ได้ นานแค่ไหน
ตอบ อย่ างมากสุด 3 วัน ตามกฏหมายแรงงาน หัวข้ อ
หน้ าที่ ต่อครอบครั ว หน้ าที่ ต่อครอบครั วในที่ นี ้ หมายถึง
ดูแลบุตรจนถึงอายุ 15 ปี เช่นเดียวกับผู้ปกครอง หรื อผู้ให้
การดูแลเลี ้ยงดูเด็ก ซึง่ การหยุดงานนัน้ จะได้ รับค่าจ้ าง
ถ้ าเราทางานแบบไม่เต็มเวลา ก็จะได้ วนั หยุด 3 วันเช่นกัน
แต่ว่านายจ้ าง สามารถขอให้ ลกู จ้ าง ส่งใบรับรองแพทย์ให้
ตัง้ แต่วันแรกที่หยุดงาน ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับการลา
ป่ วยของตนเอง ในสัญญาจ้ างงาน ที่ว่าหลังจากป่ วย 2-3
วัน ต้ องส่งใบรับรองแพทย์
2. เลอา และพอล ซัมเมอร์ ช่วยกันดูแลลูกสาววัย 1
ขวบ ตอนนี ล้ ูกสาวของพวกเขา มี การติดเชื อ้ รุ นแรง และ
ต้ องได้ รั บ การดูแ ลอยู่ที่ บ้ าน ใครจะได้ รั บ อนุญ าตให้ อยู่
ดูแลลูกสาว

ตอบ ในกรณีนี ้ ต้ องคิดว่าแบบไหนดี และเหมาะสมกว่ากัน
นัน่ คือ ต้ องดูวา่ การดูแลบุตรนันมี
้ ความจาเป็ น แล้ วใครจะ
หยุดมาดูแลได้ ง่ายกว่า ส่งผลกระทบต่อที่ทางานน้ อยกว่า
แต่ที่ แ น่ ๆ คื อ ทัง้ สองคน จะหยุด 3 วัน พร้ อมกัน เพื่ อมา
ดูแลลูกนัน้ ไม่ได้ ในกรณี จาเป็ น ต้ องใช้ ของคนหนึ่งก่อน
อาจเป็ นของแม่ 3 วัน แล้ วต่อด้ วยอีก 3 วัน จากของพ่อ
3. มาร์ ค มูลเล่อร์ เป็ นพ่อเดี่ยว ตอนนี ้ลูกชายวัย 10
ขวบของเขาป่ วยหนัก จะอนุญาตให้ เขา ลางานมาอยู่ดแู ล
ลูกได้ มากกว่า 3 วันไหม
ตอบ ในกรณี ที่เขาไม่สามารถหาคนมาดูแลลูกชายแทน
เขาได้ เขาจะมีสิทธิ ตามกฏหมายแรงงาน เหมือนกัน กับ
กรณี ที่ เ ขาป่ วยเอง แต่ ถ้ า ยิ่ ง ป่ วยนาน นายจ้ า งก็ มี สิ ท ธิ
ขอให้ ลูก จ้ า ง หาคนมาดูแ ลลูก ชายของเขา เพื่ อ ให้ เ ขา
กลับไปทางานได้
4. มาร์ คสู เมเยอร์ จะต้ องไปโรงเรี ยน (เรี ยนต่อ)
ในกรณีนี ้อนุญาตให้ เขาลางานได้ ไหม
ตอบ โดยปกติแล้ ว ได้ ถึงแม้ ว่าเขาจะต้ องทางาน เพราะ
เขามีสิทธิขอวันหยุดได้ หลายๆบริ ษัท จะมีรายละเอียดใน
เรื่ องนี อ้ ยู่ที่ ฝ่ ายบุคคล หรื อว่าตามสัญ ญาจ้ างงาน ที่ ว่า
ลูก จ้ า งสามารถขอวัน หยุ ด ได้ ถ้ า เขามี เ หตุผ ลในความ
จ าเป็ น นัน้ ๆ แต่ น ายจ้ า งจะอนุ ญ าตหรื อ ไม่ ก็ ขึ น้ อยู่ กับ
ความจาเป็ นของเรื่ องที่ จะลา ลูกจ้ างทางานให้ บริ ษัทมา
นานมากน้ อยแค่ไหน และลูกจ้ างมีความสาคัญมากน้ อย
แค่ไหน หรื อความยากง่ายในการหาคนมาทาหน้ าที่ แทน
เขาในวันที่เขาลา มันจะเป็ นการง่าย ถ้ ามีการนัดหมายตก
ลงกัน ไว้ ล่ว งหน้ า และการขอวัน หยุด นี ้ ขอได้ เสมอ กับ
ลูกจ้ างที่ทางานได้ รับเงินรายเดือน
5. ตังแต่
้ ลกู ๆของ เอวา และอีริค เข้ าโรงเรี ยน พวก
เขาก็ไม่สามารถวางแผนวันพักร้ อนได้ นายจ้ างต้ องเข้ าใจ
ในเรื่ องนี ้ใช่ไหม
ตอบ ใช่แล้ ว นายจ้ างต้ องให้ เวลาพักร้ อนตามที่ลกู จ้ างขอ
ตามความจาเป็ นของครอบครัว เช่น โรงเรี ยนปิ ดเทอม หรื อ
ช่วงหลังคลอด ที่ต้องการหยุดเพิ่มเติมจากสิทธิที่ได้ มาแล้ ว
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(ปกติจะได้ หยุดลาคลอด 14 สัปดาห์ หรื อ 98 วัน นับจาก
วันคลอด)
6. นิน่า ไฟร ขอพักร้ อนไปกับลูกสาว เพื่อเล่นสกี
แต่ลูกสาววัย 5 ขวบ ประสบอุบัติเหตุ ขาหัก และเธอต้ อง
อยู่ดูแลลูกสาวที่ โรงพยาบาล เธอสามารถขอวันพัก ร้ อน
หลังจากนันได้
้ ไหม
ตอบ ได้ เพราะการพักร้ อน วันหยุดที่ ผ่านมานัน้ เธอไม่
สามารถพักผ่อนได้ เมื่อต้ องดูแลลูกสาว อนุญาตให้ เธอขอ
วันพักร้ อนใหม่ได้
7. โรเจอร์ คึง ต้ องออกจากที่ทางานอย่างช้ าที่สดุ
17.45 น. เพื่อไปรั บลูกชายที่คิต้า ได้ ทันเวลา แต่เจ้ านาย
ของเขาต้ องการให้ เขาอยู่ท างานต่อ ในกรณี นี ้ เจ้ านาย
สามารถสัง่ ให้ โรเจอร์ ทางานล่วงเวลาได้ ไหม
ตอบ ไม่ได้ ถ้ า
จาเป็ นนายจ้ าง
ต้ องหาคนอื่ น
มาทางานแทน
เพราะถ้ าการ
ท า ง า น
ล่ ว งเวลาของ
พ่
อ
กระทบกระเทื อนหน้ าที่ ของพ่อต่อครอบครั ว การกระทา
ของนายจ้ าง มีเหตุผลไม่เพียงพอ (ไม่ได้ นายจ้ างต้ องให้
เขาไปรับลูก)
8. เมลานี อ๊ อท ทางาน 100 เปอร์ เซ็นต์ ในตาแหน่ง
บริ ห าร บริ ษัท สัญ ญาว่า หลังจากลาคลอดเธอสามารถ
กลั บ ไปท างานในต าแหน่ ง เดิ ม แต่ ท าน้ อยกว่ า 100
เปอร์ เ ซ็ น ต์ ไ ด้ แต่ ค วามจริ ง ไม่ เ ป็ น เช่ น นั น้ เธอกลับ ไป
ทางานในตาแหน่งผู้ช่วย ที่ เงิ นเดือนน้ อย เธอไม่ยอมรั บ
และถูกให้ ออกจากงาน เธอสามารถคัดค้ านได้ ไหม
ตอบ เธอสามารถร้ องต่อศาล เรื่ องการให้ ออก จากงาน
โดยไม่ชอบธรรม ตามพระราชบัญญัติความเท่าเที ย มกัน
ปกป้องลูกจ้ างจากการให้ ออกจากงาน ที่มีพื ้นฐานมาจาก
เรื่ อ งของเพศ โดยเฉพาะในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ สถานการณ์

เกี่ ย วกับ ครอบครั ว ที่ ว่าเป็ น การเลือกปฏิ บัตินี ้ เพราะว่า
การให้ ออก มีความสัมพันธ์กบั การลาคลอด
เธอจะต้ องเขียนจดหมายคัดค้ านการให้ ออกจากงาน เมื่อ
ไม่สามารถตกลงกันได้ เธอสามารถร้ องขอความยุติธรรม
จากอ านาจศาลตุ ล าการ เพื่ อ เรี ย กค่ า เสี ย หายได้ เธอ
สามารถได้ รับค่าเสียหายมากสุดเป็ นเงินเดือน 6 เดือน โดย
ไม่ต้องทางาน
ที่ ม า: Beobachter ฉบั บ ที่ 7 วั น ที่ 31
มีนาคม 2017
แปลโดย เฟรา ฮีรชิ
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เปิ ดร ้านนวด-สปา ให้อยู ่ด ี และมีสุข
โดย ธัญญารัตน์ ดอฮ์ลเกรน
วันนี ธ้ ัญญารั ตน์ (ตุ๋ม) ขอเล่าประสบการณ์ ในการ
เป็ นเจ้ าของร้ านธาราญาสปา มากว่า 2 ปี ให้ กบั พี่น้องชาว
หญิงไทย ด้ วยหวังว่าจะมีประโยชน์ กับพวกเรา ที่สนใจทา
ธุรกิจนี ้ให้ อยู่ดีและมีสขุ อย่างตุม๋ นะคะ
สาขาวิ ช าชี พ นวด-สปา เป็ น อาชี พ ที่ มีศาสตร์ แ ละ
ศิลป์ มีบรมครู พ่อปู่ ชีวกโกมารภัจจ์เป็ นครู และที่ยืดเหนี่ยว
จิตใจ ซึง่ ตุ๋มเองมีอาจารย์ สมเกียรติ เชื ้อปรางค์ และครู อีก
หลายๆท่าน แนะนาสัง่ สอน ให้ วิช าความรู้ ชี ้แนะแต่สิ่งดีๆ
ตลอดมา ขอกราบขอบพระคุณครู บาอาจารย์ทกุ ๆท่าน มา
ณ ที่นี ้ค่ะ
สาหรับใครที่สนใจจะเปิ ดร้ าน มาติดตามกันค่ะว่า
เราควรจะเตรี ยมการ และมีขนตอนอย่
ั้
างไรบ้ างนะคะ
เมื่อจะทาธุรกิจ ควรการเตรี ยมการเรื่ องอะไรบ้ าง
1. แผนธุ ร กิ จ ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆในการลงทุ น
แบ่งเป็ นส่วนๆในการใช้ จ่าย และควรมีเงินทุนสารอง
2. สถานที่ คือ หัวใจหลัก หากเลือกสถานที่ ได้
เหมาะสม คุณ ก็ มีชัย มากกว่าครึ่ ง ธุ ร กิ จ นวด-สปา ควร
เลือกสถานที่ ที่สงบ ผ่อนคลาย เหมาะกับการบาบัดรักษา
ที่จอดรถ ถ้ ามีจะดีมากค่ะ ในร้ านไม่ควรมืด
3. ลู กค้ า เราต้ องการลูกค้ าแบบไหน หากสถาน
ที่ตงในเขตชุ
ั้
มชน ลูกค้ าก็จะเป็ นกลุ่มคนทางาน ถ้ าร้ านอยู่
นอกเมือง เราจะได้ ลกู ค้ ากลุม่ แม่บ้าน และลูกค้ าจะมีความ
หลากหลาย
เมื่อเรามีการเตรี ยมความพร้ อมแล้ ว ก็มาถึง ขัน้ ตอน
การเปิ ดร้ าน
1. จดทะเบียนการค้ าของจังหวัดนันๆ
้ ซึง่ จะมีคา่ ธรรมเนียม
เพียงครั ง้ เดียว ตอนนัน้ เสียไป 190 ฟรั งค์ (แต่ละรั ฐ อาจ
แตกต่างกันนะคะ และเวลาผ่านไป 2 ปี แล้ ว ไม่แน่ใจว่าจะ
เพิ่มขึ ้นไหม ลดลง คงเป็ นไปได้ ยากนะคะ)

2. แจ้ งหน่วยงานกองทุนเงินทดแทนที่เมือง ที่เราจะเปิ ด
กิจการ
3. เปิ ดธนาคาร เพื่อแจ้ งรายรับรายจ่าย และสาหรับทา
บัญชี เพื่อจ่ายภาษี สิ ้นปี ของร้ าน
4. เปิ ดทาการ
ถ้ าทุกขัน้ ตอนที่ กล่าวมาข้ างต้ น ผ่านฉลุย คุณก็
สามารถเปิ ดท าการได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฏหมาย ใน
ระหว่างเปิ ดกิ จการ สิ่ งส าคัญ อีกข้ อ คื อ การแก้ ปั ญ หา
เฉพาะหน้ า เช่น นัดลูกค้ ามาในเวลาเดียวกัน เพื่อแสดง
ความรับผิดชอบ เราอาจจะเพิ่มเวลาให้ คนที่รอ หรื อในครัง้
ต่อไป เราจะเพิ่มเวลาให้ 20 นาที เป็ นต้ นนะคะ
นวด-สปาไทย เป็ นที่ ร้ ู จั ก ของคนไทยและ
ชาวต่างชาติ ปั จจุบันเป็ นอีกอาชี พหนึ่งที่ น่าสนใจ ถ้ าเรา
มัน่ ใจ และมุ่งมัน่ เราก็สามารถมีธุรกิจเป็ นของตัวเองได้ ที่
ส าคั ญ คื อ มองที่ ตั ว เรา หลั ก ความเป็ นจริ ง โดยยึ ด
ครอบครั วเป็ นที่ตงั ้ เพราะการใช้ ชีวิตในต่างแดน ไม่วา่ คุณ
จะทาอาชีพใด มีความสามารถแค่ไหน หากครอบครัวไม่ให้
การสนับสนุน ทุกอย่างคงเป็ นไปได้ ยากมากๆค่ะ ในการ
ลงทุนไม่จาเป็ นต้ องมีสถานที่ใหญ่โต และไม่จาเป็ นต้ องมี
ต้ นทุนสูง หากคุณมีใจรัก ขอให้ ศกึ ษาหาข้ อมูล และความรู้
ต่ า งๆ จากผู้ รู้ แล้ ว น ามาพิ จ ารณาให้ เหมาะกั บ ตัว เรา
เชื่ อ มั่น ลงมื อ ท า ขอให้ รั ก ในอาชี พ ที่ ท า คุณ ก็ ส ามารถ
ประสบความสาเร็ จได้ *ไม่ ว่ า จะอาชีพ ใด หากคุ ณ ทา
ด้ วยจิตใจที่สูง จะไม่ มีอาชีพที่ต่ า ไม่ ว่าใครจะดูถูกเรา
แต่ เ ราอย่ า ดู ถู ก ตั ว เอง* ขอให้ ทุก ท่ านที่ มีความมุ่ งมั่น
ประสบความสาเร็ จในสิ่งที่ตงใจ
ั ้ หากท่านใดสนใจเยี่ยมชม
ดูงาน หรื อมาใช้ บริ การที่ ธาราญาสปาตุ๋มยินดีต้อนรั บทุก
ท่านค่ะ (เยี่ยมชมก่อนได้ ที่ www.tarayaspa.com)

เขียนไลน์
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โดย ต้ นกล้ า

สมัยนี ้ จะให้ ทันยุคทันสมัย ต้ องมีไลน์ เราเริ่ มใช้
เฟสบุ๊คกันก่อนที่ จะมีไลน์ แต่ข้อมูล ข้ อเขี ยนที่ เราคุยกัน
ค่อนข้ างจะถูกแฮค ถูกเปิ ดเผยไปทัว่ อย่างที่เราไม่ได้ อยาก
ให้ เป็ นอย่างนัน้ เลย เพราะระบบของเฟสบุ๊ค สามารถดึง
ข้ อมูลของเราไปได้ ต่อมาก็มีการโทรศัพท์ทางวัตแอพ และ
อีกหลายอย่าง แต่แอพหนึ่งซึง่ นิยมในหมู่เพื่อน คือ ไลน์ ที่
สามารถคุย(โทร-ฟรี ) เขียนข้ อความถึงกันส่วนตั๊วส่วนตัว
หรื อการสร้ างกลุ่มเพื่อน คุยกันสนุกสนาน บางครั ง้ ส่งกัน
มาจากทุกไลน์ ตามไม่ทนั เพื่อนบางคนเลยขอลาออกจาก
กลุ่มไปเลย ประโยชน์ ก็มีมาก เช่นเราใช้ ประโยชน์ ในการ
สื่อสาร ประชุมกลุ่ม ข้ ามประเทศ โดยไม่เสียเวลาเดินทาง
ข้ ามน ้า ข้ ามฟ้า ไปเจอะเจอกัน จึงทาให้ การทางานสะดวก
รวดเร็ ว ทันใจ ทันสมัย
วัน นี เ้ ราไม่ พูด ข้ อ เสี ย ของการ “ติ ด ไลน์ ” นะคะ
เพราะเป็ นของแสลง มาคุยกันเรื่ องการเขียนข้ อความดีกว่า
แป้นพิมพ์ก็เล็กนิดเดียว จิ ้มพลาดๆไปบ้ าง อ้ าว กดส่งไปซะ
แล้ ว แต่ก็อ่านกันรู้ เรื่ อง ซะงัน้ หรื อจะพูดใส่เครื่ องก็ได้ อีก
วิวฒ
ั นาการ ก้ าวกระโดด จริ งๆ ตามเกือบไม่ทัน แต่ก็ต้อง
ระวังหน่อย พูดไม่ซดั เอ้ ย พูดไม่ชดั เครื่ องสะกดเป็ นคาอื่น
ที่เราไม่ต้องการเลย นี่อาการหนักกว่า เพราะผิดทังค
้ า ต่าง
กับการเขียน ซึง่ ผิดเพียงอักษรบางตัวในแป้นพิมพ์ที่ใกล้ กนั

เอาเถอะ จะเลื อก ส่งข้ อความแบบไหน ก็ ต าม
ถนัดของแต่ละคน บางคนชอบเขียนย่อ เพื่อความรวดเร็ ว
ก็เลยไปรวบรวมคาย่ อ ที่ เห็นเขานิ ยมใช้ ทัง้ ในไลน์ และ
เฟสบุ๊ค มาให้ ดู
คาย่ อ

ย่ อมาจาก

ความหมาย

OMG
LOL
LUV
CU
U
P.S
TC
IC
HAND
BTW
BFF
WTF
COZ
PLS
SMS

Oh My God!
Laughing out Loud
LOVE
See you
You
Post Script
Take Care
I see
Have a nice day
By the way
Best Friend Forever
What The F**K
Because
Please
Short Message
Service
Versus
Sorry
You are welcome
See you later
See you soon
Never mind
Please call me
Easy
Thanks
Thank you
Why
No problem
Hugs and kisses

บร๊ ะเจ้ า!!!
ขา ตลก หัวเราะ
รัก
แล้ วเจอกันจ้ ะ
คุณ
ปล.
เป็ นห่วงนะ ดูแลตัวเองด้ วย
เข้ าใจ
โชคดีนะ
อย่างไรก็ตาม
เพื่อนกันตลอดไป
???? (แปลแล้ วจะไม่ สุภาพ)
เพราะว่า
ได้ โปรด
การส่งข้ อความ

VS
SOZ, SRY
YW
CUL or CUL8R
SYS
NVM
PCM
EZ
THX
TY
Y
NP
XOXO

ตรงข้ ามกัน,ต่อสู้กนั
ขอโทษ
ด้ วยความยินดี
แล้ วเจอกัน
แล้ วพบกันใหม่
ไม่เป็ นไร
โทรกลับ
ง่าย
ขอบใจ ใช้ กบั คนกันเอง
ขอบคุณ
ทาไม
ไม่มีปัญหา
รักนะจุ๊บๆ_

ก็ต้องเข้ าใจภาษาอังกฤษกันนิ ดนึง ใครมีคา
ย่ อที่เป็ นภาษาไทย นามาแบ่ งปั นกันนะคะ
ไม่ ติดค่ ะ แต่ ต้องรี บไปไลน์ ก่อน ไม่ อยากให้ เพื่อ นรอ
นานนนนน อิอิ (คาย่ อ ความหมายว่ า หัวเราะเบาๆ)
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โดยคนไกลบ้ าน
สวัส ดี ค่ะ เพื่ อนๆ ห่ างหายไปนาน มาคราวนี ม้ ี
เรื่ องเล่า จากการเดิน ทางเที่ ย วไทยที่ ย าวไกล ไปตามที่
ต่างๆ มาเล่าสู่กันฟั ง ซึ่งในแต่ละพืน้ ที่มีเหตุการณ์ ต่างๆที่
เกิดขึ ้นแตกต่างกันไป รวมทังขนบธรรมเนี
้
ยม ประเพณีและ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย
ก่ อนออกเดินทางในแต่ล ะครั ง้ เรามาเช็ คความ
เรี ยบร้ อยกันก่อน ก่อนอื่นก็ทุกอย่างที่เกี่ยวข้ องกับสุขภาพ
ของตัวเอง ยาต่างๆที่ ต้องใช้ เป็ นประจ าและยาที่ อ าจจะ
ต้ องใช้ ในกรณีฉกุ เฉิน เช่น ยาแก้ ปวด ลดไข้ ยาแก้ ท้องเสีย
กล่องอุปกรณ์ทาแผลเป็ นต้ น
เมื่อยาพร้ อมก็มาดูเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ ติดตัว
ไว้ ในการเดินทางให้ ครบ เช่น พาสปอร์ ต ใบขับขี่ บัตรต่างๆ
เอกสารประกันรถ แบบฟอร์ มการเคลมประกันสุขภาพฯลฯ
หลังจากนันก็
้ เช็คสภาพรถให้ พร้ อมที่จะออกเดินทาง
เมื่อทุก อย่ างพร้ อมเราก็ ออกเดินทางกันเลย ไม่
ทราบว่าเพื่อนๆจะทราบกันทุกคนหรื อไม่ค่ ะว่า เมื่อเราไป
พั ก กั บ คู่ ส มรสหรื อ กั บ แฟนที่ เ ป็ นคนต่ างชาติ เมื่ อ
เช็คอินเข้ าที่พัก ก็ควรให้ พนักงานของที่พัก ลงชื่อคู่สมรส
หรื อแฟนต่างชาติ พร้ อมขอใบเสร็จกลับมาด้ วยทุกครัง้ ซึง่

หลายๆที่ ที่ฉนั และสามีไปพักมา ต้ องบอกให้ เขาลงชื่อสามี
ไปด้ ว ย ไม่ งัน้ เขาลงชื่ อ แค่ ฉั น คนเดี ย ว ที่ ต้ อ งท าแบบนี ้
ตลอด เพื่อป้องกันปั ญหา จากการตรวจสอบจากเจ้ าหน้ าที่
ที่อาจเกิดขึ ้นได้ ซึง่ เหตุการณ์ นี ไ้ ด้ เกิดขึ ้นกับครอบครั วชาว
เยอรมัน ที่ สนิ ทกับครอบครั ว ของฉัน มาแล้ ว ซึ่งทาง ตม.
(สานักงานตรวจคนเข้ าเมือง) ได้ ขอหลักฐานใบเสร็ จรับเงิน
จากทางโรงแรมที่ ก รุ งเทพฯ ที่ เขาพัก ก่ อนที่ จะมาพักกับ
ครอบครัวของญาติ เจ้ าของบ้ านที่ต้องไปแจ้ งกับทางตม.ว่า
เขามาพักอยู่ด้วย ซึ่งเรื่ องนี ้แม้ แต่สามีของฉัน ที่แจ้ งพานัก
ไว้ ใ นบ้ านเลขที่ ที่ อาศัย อยู่ทุก วันนี ้ โดยมีตัว ฉันเอง เป็ น
เจ้ าของบ้ าน ทางตม.ก็บอกมาว่าต้ องไปแจ้ งตม.ทุก ครั ง้
ภายใน 24 ชม. หลังจากที่เดินทางกลับเข้ ามาในประเทศ
ไทย
การเดินทางในครัง้ นี ้ ดีที่เป็ นช่วงหน้ าฝน อากาศ
ไม่ร้อนมาก ความเขี ยวขจี มีอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะทุ่งนา ที่
มองเห็นไปไกลสุดลูกหู ลูกตา ที่ ประทับใจสุดๆ คือ ที่ ริม
แม่นา้ โขง จ.นครพนม เป็ นเมืองเล็กๆที่ ไม่วุ่นวาย แหนม
เนืองโอท็อปร้ านดัง แถวหน้ ารู ปปั น้ พญานาคก็อร่ อยมาก
ผู้คนที่ ใช้ ชีวิตแบบสโลว์ ไลฟ์ มากๆ เย็นมาก็พากันมาปั่ น
จักรยาน ออกกาลังกายที่ริมโขง เขามีทางเฉพาะสาหรั บ
จักรยานให้ วิ่งสวนกันสองเลน มีทางให้ วิ่งจ้ อกกิ ้ง มีเครื่ อง
ออกกาลังกาย ตังวางไว้
้
เป็ นจุดๆ
เมื่ อ มองข้ ามแม่ น า้ โขงไปทางฝั่ ง ลาว ในวัน ที่
อากาศดี ก็มองเห็นทิวเขาเรี ยงรายอยู่อย่างสวยงาม ตัวฉัน
เองยั ง แอบคิ ด ว่ า ถ้ าฉั น เป็ นนางฟ้ า อยากจะเสกให้
บรรยากาศนัน้ ให้ มาอยู่ที่บ้านของตัวเองจัง
เกือบสองอาทิตย์ ที่พวกเราเดินทางกันไปเรื่ อยๆ
ได้ เห็นและประทับใจ ในสิ่งใหม่ๆหลายๆอย่าง พกติดตัว
กลับมาด้ วย พวกเรากลับมาถึงบ้ านอย่างปลอดภัยและมี
ความสุ ข รอการเดิ น ทางครั ง้ ต่ อ ไปเมื่ อ มี โ อกาส…..
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การทาธุรกิจ Take away
สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวหญิ งไทย ดิฉัน วานี ไคเซอร์ -แซ่เลีย้ ว
รู้ สกึ เป็ นเกียรติมาก ที่ได้ รับเชิญให้ ไปเล่าเรื่ อง ในวันประชุม
สามัญประจาปี ของสมาคมฯ และเขียนลงในรวงข้ าวด้ วย
สิ่งที่ท่านจะได้ อา่ นต่อไปนี ้ มาจากประสบการณ์ของตัวเอง
ในการเป็ นเจ้ าของร้ าน Kaiser Thai Food Corner (ชื่อนี ้
ได้ มาจาก นามสกุล ของคุณ สามี จะได้ ใ ช้ เขาได้ ถ นัดใจ
หน่อย อิอิ ) เกือบ 12 ปี คงจะช่วยให้ เพื่อนๆ ที่สนใจจะมี
ธุรกิจเป็ นของตัวเอง ได้ มองเห็นหนทาง และนาไปปรับใช้
กันได้ นะคะ
เมื่อคิดจะเปิ ดร้ าน Take away สิ่งที่ควรคิดถึง คือ
1. ทาเลที่ตัง้ Take away คือ การขายและซื ้ออย่าง
ด่วน เพราะฉะนันย่
้ านธุรกิจ ร้ านค้ า สถานีรถไฟ คนสัญจร
ไปมาทัง้ วัน จะส่งผลให้ ขายดี ถ้ าเป็ นไปได้ ขอแนะนาว่า
ควรจะใกล้ บ้าน สะดวกในการเดินทาง และเรามีเพื่ อนๆ
คอยให้ ความสนับสนุน การดาเนิ นธุรกิ จต้ องอาศัยเพื่อน
มาช่วยอุดหนุน และแนะนาเพื่ อนๆต่อๆกันไป จนกว่าจะ
เป็ นที่ร้ ู จกั ของคนทัว่ ไปนะคะ
2. ที่ปรึกษา การมีที่ปรึกษาที่ดี มีชยั ไปเกือบครึ่ง
คื อ จะมี ค นช่ ว ยคิ ด และแก้ เ กมให้ เรา
สะดวกสบายในการตัดสินใจ ในการทา
สิ่ ง ใด สิ่ ง หนึ่ ง บุ ค คลที่ ล้ ม เหลวในชี วิ ต
บางครั ง้ เกิ ด จากคนที่ เ ราคุย ด้ ว ย ไม่ ไ ด้
เรื่ อง จึ ง ท าให้ ชี วิ ต เราพั ง ค่ ะ การขอ
ใบอนุ ญ าต ควรปรึ ก ษาจากเจ้ า หน้ า ที่
ของรั ฐ โดยตรง เพราะจะเป็ น ผู้ที่ ร้ ู และ
แนะนาเราได้ ดีที่สุด อย่ากลัวที่จะพบนะ
คะ เขาพร้ อมที่จะช่วยเรา เพราะมันคืองานของเขาค่ะ
3. การดาเนินธุรกิจ
ลูกค้ า คือ ผู้ถกู เสมอ ต้ องการอะไร ควรจัดเต็ม อย่างร่ าเริ ง
แม้ จะเจอลูกค้ าบางคน ที่เอาเปรี ยบ และไม่ซื่อตรง เราควร
หาวิธีจดั การแบบคนดีเขาทากัน

ลูกน้ อง คือ ผู้ที่ทาให้ เรารวย เมื่อใดก็ตามที่เรากับลูกน้ อง
มีการกระทบกระทั่งกัน จงท่องเอาไว้ ว่าเขาคือคนที่ทาให้
เรารวย รู้ ใช่ไหม ว่าเราควรทาตัวอย่างไร....ส่วนแม่ ครั วคือ
หัวใจของร้ าน ควรเป็ นคนมีความรั บผิ ดชอบสูง แต่เราก็
อย่าฝากหัวใจของเราไว้ กับคนๆเดี ยว เขามีสิทธิ์ เจ็บป่ วย
ลากิจได้ เช่นกัน ตัวคุณเอง มีความจาเป็ น ต้ องทาทุกอย่าง
ได้ ตังแต่
้ ก. ไก่ ถึง ฮ. นกฮูก ใครขาด ใครไม่สบาย คุณต้ อง
ทาให้ ร้านเปิ ดได้ เป็ นปกติ ลูกค้ าเดินออกจากร้ านคุณด้ วย
ความพึงพอใจ และจะกลับมาใช้ บริ การอีก
4. การเงิน ต้ องบริ หารจัดการให้ ดี และอย่างมี
ระบบ รายจ่ า ยมี อ ะไรบ้ างต้ อ งรู้ เช่ น ภาษี ค่ า ประกัน
เงินเดือนลูกน้ อง ประหยัด เพราะบางครัง้ การประหยัด ทา
ให้ งานยากขึน้ เช่น นา้ ยาขัดในครั ว ถ้ าแพงหน่อย แต่เช็ด
แล้ วออก ก็ซื ้อ ดีกว่าซื ้อของถูก แต่ต้องขัดอยู่ นั่นแล้ ว ก็ไม่
สะอาดเอี่ยมสักที แต่เราจะมีวงเงินในการใช้ จ่าย เราจะมี
การควบคุมในแต่ละวัน ที่ปรึ กษาด้ านการเงินที่ดีท่ ีสุด
คือ ผู้ที่ทาบัญชีของร้ าน เพราะตัวเลขสาคัญ ในการคิดงาน
ธนาคารมีหน้ าที่ดแู ลลูกค้ า ให้ เราสอบถามได้ เมื่อมีปัญหา
เขาให้ เราใช้ เขาฟรี ๆ เพราะฉะนัน้ จงใช้ พวกเขา อย่าได้
เกรงใจค่ะ
เรื่ องทั่ ว ๆไปเล่ า มาแล้ ว คราวนี ม้ าถึ ง เรื่ อง
เฉพาะตัวของเรากันบ้ าง มีคนถามว่า เรา
จาเป็ นต้ องเรี ยนจบบริ หารธุรกิจ หรื อเรี ยน
เป็ น แม่ ค รั ว พ่ อ ครั ว มาไหม สิ่ ง นี ด้ ูจ าก
ตัวเอง ขอบอกว่าไม่จาเป็ น เพราะเดิมที
เป็ นคนไม่ชอบทาอาหาร และทาไม่เป็ น
แถมเรี ยนจบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ยั ง ประสบความส าเร็ จได้ แต่ ถ้ าใคร
ต้ องการสร้ างความมั่นใจให้ ตัวเอง ก็ไป
เรี ยนได้ ที่สาคัญอีกอย่าง คือ ความอดทนรอได้ เพราะ 2 ปี
แรก จะยังไม่มี กาไร ปี ที่ 3 ถึงจะเริ่ มมีกาไร อดทนนะคะ
ความส าเร็ จ มาแน่ ๆ ขอให้ กิ จ การรุ่ งเรื องกัน ทุ ก คน และ
ดิฉันยินดีให้ คาปรึ กษา ติดต่อสอบถามกันมาได้
ที่ 032 621 63 15 นะคะ
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โดย ก.ไตรคา
สมองคืออวัยวะที่ซบั ซ้ อนที่สดุ ที่มนุษย์ร้ ู จกั สมอง
ของเรามี เ ส้ นประสาทอยู่ ทั ง้ หมด 1 แสนล้ านเส้ น ซึ่ ง
มากกว่ า จ านวนประชากรของคนทั ง้ โลก 14 เท่ า
เส้ นประสาทแต่ละเส้ น มีจดุ เชื่อมต่อปลายประสาทอื่นๆอีก
ประมาณ 1,000 – 10,000 เส้ น ทาให้ ในสมองของเราทุก
คนมีจดุ เชื่อมต่อปลายประสาทอยู่มากถึง 100 ล้ านล้ านจุด
ในสมองมีจุดเชื่ อมต่อปลายประสาทที่ มากมายถึงขนาด
ที่ว่า ถ้ าคุณนั่งนับทีละจุด โดยใช้ เวลาจุดละ 1 วินาที คุณ
จะต้ องใช้ เวลาทัง้ หมด 3 ล้ านปี กว่าจะนับได้ ครบทุกจุด
(ไม่ กิ น ข้ า ว ไม่ น อน ไม่ ท าอย่ า งอื่ น เลย นอกจากนับ จุด
เชื่อมต่อปลายประสาท)
สมองมีนา้ หนักประมาณ 1.4 กิโลกรั ม ซึ่งคิดเป็ น
น ้าหนักเพียง 2 % ของร่ างกาย แต่ใช้ พลังงานแคลอรี่ 20 –
30 % ของพลังงานทังหมด
้
จึงไม่แปลกที่เวลาเราพยายาม
คิดแก้ ปัญหาหรื ออ่านหนังสือสอบ โดยเฉพาะวิชายากๆเรา
จะรู้ สกึ หิวจนท้ องกิ่ว ทังที
้ ่เรานัง่ อยู่เฉยๆ
หากเราต้ องการใช้ คอมพิวเตอร์ ในการประมวลการทางาน
ทังหมดของสมอง
้
1 ก้ อน คอมฯเครื่ องนันจะต้
้
องมีความจุ
1,300 Terabyte หรื อมีป ระสิ ทธิ ภ าพ เท่ ากับ การท างาน
ของคอมฯยุคปั จจุบนั 2,600 ล้ านเครื่ องรวมกัน
ดังนันเปรี
้ ยบได้ กบั สมอง คือ “หัวโจก” ในร่ างกาย
ของทุกคน ระหว่างที่คณ
ุ กาลังอ่านอยู่นี ้ เส้ นประสาทกว่า 1
แสนล้ านเส้ น กาลัง สื่อสารกันอย่างขมัก เขม้ น เพื่ อสร้ าง
ภาพ ความจ า ความเข้ าใจ การคิดต่อยอด จิ น ตนาการ
ฯลฯ
ความมหัศจรรย์ ท่ สี ุดเกี่ยวกับสมอง คือ
“ โครงสร้ างทุ ก ส่ ว นและเส้ น ประสาททุ ก เส้ น ในสมอง
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลา ตาม ความคิด คาพูด
และการกระทาของเราเอง”

นอกจากนัน้ สิ่งที่เราได้ ยิน ได้ เห็น ได้ ชิม ได้ กลิ่น ได้ สมั ผัส
รวมถึงสิ่งแวดล้ อมต่างๆรอบตัวเราล้ วนมีส่วนสาคัญในการ
เปลี่ยนแปลงของสมองเราทัง้ สิ ้น และแน่นอนที่สุด สมอง
คือเครื่ องมือสาคัญที่ สุดที่คอยออกแบบชีวิตและกาหนด
โชคชะตาของเรา ดูแลสมองให้ ดี เพราะสมองเป็ นอวัยวะ
เดียวในร่ างกายที่ไม่อาจผ่าตัดเปลี่ยนกับคนอื่นได้ และไม่
มี ข องเที ย ม สิ่ ง มหั ศ จรรย์ ที่ สุ ด ในจั ก รวาล ช่ อ นอยู่ ใ ต้
กะโหลกศรี ษะของคุณเอง

ปรั ชญาทางพุทธศาสนามีอยู่ว่า จิตของมนุษย์ที่ไม่ได้ รับ
การฝึ กนัน้ เปรี ยบเสมือนนา้ เมื่อถูกปล่อยทิง้ ไว้ มนั จะไหล
ลงสู่ที่ ต่าเสมอ ซึ่งคาสอนนี น้ ัก จิ ตวิ ท ยาทางตะวัน ตกได้
ยืนยันแล้ วว่าเป็ นจริ ง เพราะคนเรามีความคิดเฉลี่ยวันละ
ประมาณ 15,000 – 60,000 ความคิ ด โดยนัก จิ ต วิ ท ยา
พบว่า ความคิดกว่า 80 % ในแต่ละวันเป็ นความคิดที่ไม่
เพียงแค่ไร้ ประโยชน์ แต่ยงั เป็ นความคิดวนเวียนที่บนั่ ทอน
ชีวิต และทาให้ จิตติดลบอีกด้ วย
ที่น่ากลัวก็คือ จิตแพทย์นาม Dr.Daniel G Amen
ค้ นพบจากผลการสแกนสมองนับกว่า 80,000 ก้ อน ตลอด
ระยะเวลา 30 ปี ว่า “ความคิดลบ” ที่ขาดการดูแล สามารถ
เปลี่ ย นแปลงโครงสร้ างของเนื อ้ สมองและบ่ อ นท าลาย
โครงข่ายใยประสาทในระดับชีวภาพได้ จริ งๆ
ค าถามส าคัญ ก็ คื อ เมื่ อ เราตระหนั ก ถึ ง ความ
มหัศจรรย์ของสมองที่มีมากถึงเพียงนี ้แล้ ว เราจะยังคิด พูด
และทาในสิ่งจะพาเราตกต่าลงอีกหรื อ ถ้ าเราคิดร้ าย คิดลบ
และคิดไม่ดีต่อผู้อื่น จะทาให้ สมองของเราเต็มไปด้ วยเรื่ อง
ร้ ายและลบ ท าให้ ร่ า งกายหลั่ง สารพิ ษ adrenalin และ
cortisol ออกมา ถ้ าเราคิดร้ ายบ่ อยๆ เราจะเครี ย ด ทุกข์
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ปวดหัว ป่ วย และสารพิษนันอาจจะสะสม
้
ทาให้ ตวั เองต้ อง
ป่ วย เพราะไปคิ ด ปองร้ ายคนอื่น อย่ างนี เ้ รี ย กว่า “กรรม
ตามสมอง”
เจ้ าสมองนี่แหละคือ หัวโจก ที่พาคุณทานัน่ นี่ เช่น
ทาอาหาร ทาขนม บางวันหงุดหงิด จู้จี ้ ขี ้บ่นกับคนรอบข้ าง
บางเวลาก็แจ่มใสสมานฉันท์ ขอให้ อพั เกรดสมองบ่ อยๆ
อย่าให้ หมดสมรรถภาพเร็ ว มีเฟสบุ๊ค มีไลน์ ไว้ ติดต่อกับ
โลกภายนอกบ้ าง รหัสของสมาร์ ทโฟนให้ ยากหน่อยน่าจะดี
เอาชื่อ ปู่ ย่าตายายทุกคนมารวมกันไว้ จะได้ ไม่มีใครเดารู้
คนเรามักพร่ าบ่นต่างๆนานาว่า สิ่งที่อยู่รอบตัวเรานันไม่
้ ได้
ดัง่ ใจ ลูกไม่เชื่อฟั ง แฟนไม่เข้ าท่า สามีนิสยั แย่ ภรรยาไม่
เอาไหน เพื่อนร่ วมงานไม่ถูกใจ หัวหน้ าไม่ดี ลูกน้ องไม่ได้
เรื่ อง นักการเมืองห่วยแตก ฯลฯ โดยเราหลงลืมความจริ ง
ที่ ว่าคนอีก หลายคนก็ มีสิ่ งแวดล้ อมที่ ไ ม่ต่างจากเราเลย
ซ ้าร้ ายบางคน ยังตกอยู่ในสภาพที่แย่กว่าเรา แต่เขากลับมี
ความสุขและประสบความสาเร็ จได้ เนื่ องจากพวกเขามี
สมองที่สดใส และมีจิตใจที่แข็งแกร่ ง ดังนัน้ ปั ญหาแท้ จริ ง
ไม่ได้ อยู่ที่ ข้ างนอกนัน่ แต่มนั อยู่ “ข้ างในนี”้
เราเริ่ มเปลี่ยนแปลงแก้ ไขและ”ออกแบบสมอง”
ของตัวเองให้ ดีก่อน และโลกทัง้ ใบ จะแลดูเปลี่ยนไป เมื่อ
ใจของเราเปลี่ยนแปลง หากเรามีสมองที่ชั่วร้ าย โอกาสที่
จะเจ็ บ ปวดทรมานจากความทุ ก ข์ จะมี ม ากกว่ า คนที่
จิตใจบริ สทุ ธ์และสมองที่งดงาม .......

้ าสนใจ
คดีนีน่
และทันสมัยมาก
เมื่อปี 2013 ศาลรั ฐ บาเซิ ล ได้ พิ จ ารณาคดี ห ย่า
ร้ าง โดยตัดสินให้ สามี (ซึ่งทางานเกี่ ยวกับการเงิ นและมี
ตาแหน่งสูง) จ่ายค่าเลี ้ยงดูให้ ภรรยา ตามจานวนที่ศาลสัง่
สองปี ต่ อมา ตามกฎหมายแล้ ว ทัง้ คู่ยังเป็ นสามี
ภรรยากันอยู่ (อยู่ในระยะแยกอยู่ 2 ปี ) ฝ่ ายสามีได้ ลาออก
จากงาน และยื่ นคาร้ องต่อศาลขอลดจานวนเงิ นจ่ ายค่ า
เลี ้ยงดูภรรยา ซึง่ ศาลของรัฐบาเซิล พิจารณาให้ ลดจานวน
เงิ น ตามที่ ส ามียื่ น ต่อศาล แต่ ฝ่ ายภรรยาคั ด ค้ า น จน
ประสบผลส าเร็ จ โดยการน าคดี ไ ปยื่ น ต่ อ ศาลสู ง สุ ด
(Bundesgericht [D]; Cour fédérale [F]), ที่โลซานส์ คณะ
ผู้พิพากษาศาลสูงสุด ได้ พิจารณากลับคาพิพากษาศาลบา
เซิ ล สั่ง ให้ ส ามี จ่ า ยค่ า เลี ย้ งดูต ามจ านวนเงิ น ที่ ก่ อ นจะ
ลาออกจากงาน โดยให้ เหตุผลว่ า การที่สามีลาออกจาก
งานตาแหน่งสูง รายได้ สงู ขณะที่ส้ กู นั ในคดีหย่าร้ างในศาล
เป็ น การแสดงเจตนาที่ ไ ม่ดี เป็ น การกระท าในทางที่ ไ ม่
ถูก ต้ อง เป็ น พฤติก รรมของสามี ที่ ต้องการเปลี่ย นแปลง
จานวนเงินค่าเลี ้ยงดู
ดังนัน้ ศาลสูงสุดที่โลซานส์ จึงพิจารณาตัดสินให้
ภรรยาชนะคดีนี ้
ภรรยาคนนี ้คงฉลาดมากๆ และได้ ทนายเก่ง
คดีนี ้จึงเป็ นคดีตวั อย่าง
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ แล้ ว ถ้ าท่านใดกาลังมี
คดีหย่าร้ างในศาล และฝ่ ายสามีแสดงพฤติกรรมคล้ ายๆกัน
นี ้ สกิ ดทนายคุณ ด้ วยว่าฉันรู้ ศาลสูงสุด ตัดสิ น คดีให้ ไป
ปฏิบตั ิตามแล้ วนะ
ได้ ค้นคว้ าหาข้ อมูลใหม่ๆมาเสนอ เพื่อประโยชน์
ของพวกเรา เมื่ออ่านแล้ ว ถ้ าเห็ น ว่ามีป ระโยชน์ กรุ ณ า
เผยแพร่ บอกต่อๆกันไปนะคะ....
ที่ ม า : Bundesgericht / Cour fédéral, 2. Mai / 2 mai 2017
(5A_297/2016)
แปลโดย ก. ไตรคา
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ยาดีมค
ี ุณภาพ

โดย ก. ไตรคา
วงการแพทย์ ทั่วโลกก าลังฮื อฮาจากอเมริ ก าถึ ง
ยุ โ รป กั บ ยาใหม่ ใ ช้ รั ก ษาผู้ ป่ วยไวรั ส ตั บ อั ก เสบ ซี
เนื่ อ งจากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงการรั ก ษาผู้ ป่ วยไวรั ส ตั บ
อักเสบซี อย่างมาก ในปี ที่ผ่านมาได้ มียาใหม่ๆขึ ้นทะเบียน
สาหรั บการรักษา มีความก้ าวหน้ าและทันสมัย ไม่ต้องฉีด
ยา แต่เป็ นกินยา การรักษาได้ ผลดี ผู้ป่วยหายจากโรค และ
มีผลข้ างเคียงน้ อย
กรมสาธารณสุข ประเทศสวิ ต ฯ ได้ ขึน้ ทะเบี ย น
รับรองและอนุญาตให้ ใช้ ยา Zepatier เพื่อรักษาผู้ป่วยโรค
ไวรั สตับอักเสบ ซี และตังแต่
้ วนั ที่ 1 ก.ค 2017 เป็ นต้ นไป
กรมสาธารณสุข (BAG [D]; OFSP [F]) สวิส ได้ ประกาศ
ให้ บริ ษัทประกันสุขภาพ จ่ายค่ารั กษา ผู้ป่วยติดเชือ้ ไวรั ส
ตับอักเสบซีเรื อ้ รัง สายพันธุ์ 1 และ 4
กรมสาธารณสุขสวิส ได้ ตกลงซื ้อยา Zepatier กับ
บริ ษัท Merck Sharp & Dohme ผู้ผลิตและเจ้ าของลิขสิทธิ์
ยา จากประเทศอเมริ กา ได้ ในราคาลด 29.3 % จากราคา
เดิม 47,690 ฟรั งค์ เหลือราคา 30,952 ฟรั งค์ ซึ่งผู้ป่วย
ต้ องรั บประทานยา Zepatier วันละ 1 เม็ด เป็ นเวลา 120
วัน นี่คือราคาเฉพาะค่ายา ไม่รวมค่าตรวจทางคลีนิกอื่นๆ
ทังก่
้ อน ขณะ และหลังการรักษา อยากรู้ จงั ว่ารวมหมดแล้ ว
เป็ น จ านวนเงิ น เท่ าไร คงมหาศาล พวกเราอยู่ส วิ ตฯ ใน
กรณีต้องนอนโรงพยาบาล เราไม่เคยเห็นใบเสร็ จค่ารักษา
ก่อนร ักษา
วิธีเดียวในการวินิจฉัยว่ามีการติดเชือ้ หรื อไม่ คือ
การตรวจเลือด โดยการตรวจหาแอนตี ้บอดี ้ไวรัสตับอักเสบ

ซี (antibody-HCV) และตรวจหาระดับ HCV RNA เพื่ อดู
ระดับความรุ นแรงของการติดเชื ้อ
ก่ อนเริ่ มให้ การรั กษาต้ องตรวจหาสายพันธุ์ของ
เชื อ้ ไวรั ส เพื่ อ วางแผนการรั ก ษาให้ เหมาะสม รวมทั ง้
ประเมิน ระดับ การท างานของตับ ความรุ น แรงของการ
อักเสบ และการเกิดพังผืดที่ตบั ยังมีการตรวจอีกมากมาย
จะไม่ขอกล่าวทังหมด
้
ไวรั ส ตั บ อั ก เสบซี ติ ด ต่ อจากเลื อ ดสู่ เลื อ ด
เท่ านัน้ เช่นการใช้ เข็มฉีดยาร่ วมกัน การสักร่ างกาย บุคคล
ทางการแพทย์ที่สมั ผัสเลือดของผู้ติดเชื ้อ เพศสัมพันธ์
ผู้ป่วยที่ติดเชื ้ออย่างเฉี ยบพลัน ส่วนมากไม่แสดง
อาการทาให้ ผ้ ูป่วยไม่ทราบว่าได้ รับเชื อ้ เข้ าไปในร่ างกาย
แต่ผ้ ูป่วยบางคนอาจพบอาการคล้ า ยโรคไข้ หวั ดใหญ่
อ่ อนเพลีย เบื่ออาหาร ตัวเหลือง ตาเหลือง
ประมาณ 15 % ของผู้ติดเชื อ้ จะหายเองได้ แต่
85 %ของผู้ป่วยจะกลายเป็ นการติดเชือ้ เรื อ้ รั ง และ 20 %
ในกลุ่มนี ้ การอักเสบของตับจะค่อยๆรุ น แรงขึน้ ในเวลา
10-30 ปี จะเกิดโรคตับแข็ง มะเร็ งตับ
จนถึงปั จจุบัน ยังไม่ มีวัคซี นป้ องกันการติดเชือ้
ไวรัสตับอักเสบซี
การร ักษา
เป้าหมายการรั กษาในปั จจุบัน คือ กาจัดเชื อ้ ให้
หายขาดอย่างถาวร โดยประเมินจานวนเชื ้อไวรัสในเลือด
หลังการรั ก ษา ท าให้ พ ยาธิ ส ภาพของตับ ดีขึน้ ท าให้ ตับ
อักเสบหายไป ป้องกันตับแข็งและมะเร็ งตับ
ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีทกุ ราย ควรได้ รับการรักษา
ซึ่งในประเทศสวิตฯปฏิ บัติ เช่นนี อ้ ยู่แล้ ว โดยไม่มีเงื่ อนไข
เรื่ องค่ารักษา ใช้ ยาดีที่สดุ ไม่เกี่ยวกับเรื่ องกาลังทรัพย์
เนื่ องจากยามีร าคาสูงมากๆ ท าให้ ผ้ ู ป่ วยที่ ขาด
กาลังทรัพย์ไม่มีโอกาสได้ รับการรั กษาให้ หายขาดจากโรค
ที่สามารถใช้ ยารักษาได้
น่าสงสาร......
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เราแต่ละคน บอกว่าตัวเองโชคดีแตกต่างกัน บาง
คนบอกว่า โชคดีจัง ที่เกิดมาในครอบครั วที่มีความพร้ อม
บางคนบอกโชคดีหลายต่อ บางคนบอกเพียงว่า โชคดีจงั ที่
เข้ าใจในความเป็ นไปของสรรพสิ่ง และสิ่งที่ แม่ลิงน ามา
แบ่งปั นกันนี ้ เป็ นสิ่งที่ได้ มาจากผู้เชี่ยวชาญด้ านความโชค
ดีโดยเฉพาะ เรามาติดตามกัน ว่ามีอะไรบ้ าง
1. ความสัมพันธ์ ท่ ดี ี ให้ เวลากับคนที่เราอยู่
ด้ วยแล้ วรู้ สึกว่ามีความสุข คนที่ เราอยู่กับเขาแล้ วรู้ สึกว่า
เป็ นตัวของตัวเองมากที่ สุด คนเหล่านี ค้ ือคนที่ เขารั ก เรา
เขาจะอยู่เคียงข้ างเราทังในยามทุ
้
กข์ และยามสุข
2. การให้ ความสาคัญทัง้ เรื่ องหน้ าที่การงาน
และชีวิตส่ วนตัว หน้ าที่การงานที่เราทาอยู่นนั ้ ควรเป็ นสิ่ง
ที่ น ามาซึ่ ง ความยิ น ดี ที่ เ ปิ ดโอกาสให้ เราได้ ใ ช้ ความรู้
ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ ประสบการณ์ และโอกาส
ที่แต่ละคนได้ รับนัน้ เป็ นเสมือนชุดสูทที่ตดั เฉพาะมาให้ เข้ า
กั บ ตัว ตนของแต่ ล ะคน ซึ่ ง จะช่ ว ยท าให้ ชี วิ ต ของเรามี
ความหมาย และสร้ างแรงบัน ดาลใจให้ กับ ตัว เราไปได้
ยาวนาน
3. มิตรภาพและความร่ วมมือ ความเป็ นมิตรจะ
ช่วยลดความรู้ สกึ ขัดแย้ งเล็กๆ น้ อยๆ ลงได้ การร่ วมมือกัน

ทางานให้ สาเร็ จในแต่ละวัน แทนการเป็ นคู่แข่งกันนัน้ จะ
ทาให้ เรารู้ สกึ ถึงความโชคดีได้ โดยอัตโนมัติ
4. คิดบวก การมองสิ่งต่างๆ ในแง่บวกอยู่เสมอ
จะทาให้ เราเป็ นคนคิดแต่ในแง่ดี ซึ่งจะทาให้ เกิดพลังงาน
บวกอย่างล้ นเหลือ
5. เป็ นเพื่อนที่ดีท่ สี ุดให้ กับตนเอง ควรหาเวลา
อยู่เงี ย บๆ ห่ างไกลจากสิ่ งเร้ าต่างๆ อยู่กับ ความนิ่ ง สงบ
และฟั งเสียงของตนเอง หากรู้ สกึ ถึงความอึดอัดขัดข้ องใจก็
จงกล้ าที่จะยอมรับ สิ่งที่เราได้ ยินในความเงียบนัน้ คือสิ่งที่
หัวใจกาลังบอกเราอย่างชัดเจน ว่าตัวเรานันต้
้ องการสิ่งใด
6. มี วิ สั ย ทั ศ น์ และก้ าวเดิ น ตามเป้ า หมายที่
กาหนด นาตัวเองเข้ าไปมีส่วนร่ วมกับงานสาคัญต่างๆ ใน
องค์กร ทาจินตนาการและความฝั นในชีวิตของเราให้ เป็ น
ความจริ งขึ ้นมา รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ เพื่อนร่ วมงานคนอื่นๆ
ได้ เรี ยนรู้ ไปด้ วยกัน ซึง่ นอกจากตัวเราเองจะรู้ สกึ โชคดีแล้ ว
คนอื่นก็จะรู้ สกึ เช่นเดียวกันกับเรา
7. สุ ข ภาพดี ดูแ ลสุข ภาพร่ างกายของเราให้ ดี
ร่ างกายคนเรามีเพียงหนึ่งเดียวเท่านัน้ การพัก ผ่อนอย่าง
เพี ย งพอจะช่ วยให้ มีสมรรถภาพที่ ดีใ นการทางาน เลื อก
รั บ ประทานอาหารจากแหล่งธรรมชาติที่ มีป ระโยชน์ ต่อ
ร่ างกาย ออกกาลังกายอย่ างสม่าเสมอ เพื่ อช่วยกระตุ้น
เซลล์ตา่ งๆ รวมทังกระตุ
้
้ นเซลล์สมองให้ เกิดการเคลื่อนไหว
และนี่คือ 7 สิ่ง ที่ใครมีแล้ ว ก็ถือว่า โชคดีเป็ นล้ น
พ้ น แต่ถ้าใครยังมีไม่ครบ ก็เติมให้ เต็มกันได้ อยู่ที่วา่ เราให้
ความสาคัญ และเห็นเป็ นจริ งมากน้ อยแค่ไหน ถ้ าเราให้
ความสาคัญมาก เห็นว่าถ้ าทาได้ จะโชคดีมาก เราก็เร่ งลง
มือ ฝึ กฝนทากัน เพราะ โชคดี ใครๆ ก็อยากมีไว้ กบั ตัว ชิมิ .
ที่มา www.meet.xing.ch
เขี ย นโดย อั ส สตริ ด วัล ลิ ส เซอร์ เบิ ฮ์ ม ผู้ ฝึ ก สอน และ
นักจิตวิทยาด้ านความโชคดี
แปลและเรี ยบเรี ยงโดย แม่ลิง
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เวลาเปลี่ ยนแปลงไปอย่ างช้ าๆ แต่ มั น ก็
เปลี่ ยนแปลงไป: การมองย้ อนหลัง ไปเมื่อ 30 ปี ที่ผ่าน
ชี ใ้ ห้ เห็นว่าประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เปลี่ยนไปอย่างไร ณ
ปั จจุบนั นี ้
1. การเพิ่มขึน้ ของประชากร
อีกไม่ นานจะเพิ่มเป็ น 9 ล้ านคน

“ไม่ ต้ อ งกลั ว ว่ าชาวสวิ ส จะสู ญ พั น ธ์ ไปในเร็ ว ๆนี ้ “
ประโยคพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ Sonntagsblick ฉบับ
เดือนสิงหาคมปี คศ. 1986 อันเนื่องจากยาคุมกาเนิด
ในช่ วงปี ทศวรรษที่ 80 มีความหวาดกลัวว่า ชาวสวิ สจะ
ลดลง เนื่องจากอัตราการเกิดน้ อยลง
ข้ อแตกต่ าง ณ ปั จจุบันนี:้ เมื่อสิ ้นปี คศ 2015 มีประชากร
อาศัยอยู่ในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ราวๆ 8,327,000 คน
เป็ น การเพิ่ มจ านวนถึง 25 เปอร์ เซ็น ต์ ตัง้ แต่ปี คศ 1986
ทังนี
้ ้แยกออก ราวๆ ¾ ของประชากรที่มีสญ
ั ชาติสวิส หาก
การเติบโตยังคงดาเนิ น อยู่ เช่นนี ้ คาดว่าในปี 2023 คลื่น
ของประชากรอาจสูงขึน้ เป็ น 9 ล้ านคน ในช่วงระยะเวลา
เพียง 100 ปี นี ้ จานวนประชากรเพิ่มขึน้ มาเกือบ 3 เท่าตัว
ครั ง้ สุดท้ ายเมื่อ 39 ปี ที่แล้ ว ที่ มีการอพยพของประชากร
ออกนอกประเทศ มากกว่ าอพยพเข้ าประเทศ

2. เด็กที่เกิดในวันนี ้ มีอายุยืนถึง 90 ปี
คาดว่า คนจะอายุยืน เพิ่ มขี น้ เรื่ อยๆ เป็ นผลจากการ
วิ วัฒ นาการทางด้ านการแพทย์ และอัตราตายของเด็ ก
ลดลงอย่างมาก จากเมื่อ 100 ปี ก่อนนัน้ อายุเฉลี่ยของเด็ก
เกิ ดใหม่อยู่ร ะหว่า ง 54.4 ปี (ชาย) และ 57.5 ปี (หญิ ง )
สาหรับเด็กๆที่เกิดในปี 2015 นัน้ คาดว่าอายุไขเฉลี่ยอยู่ที่
80.7 ปี (ชาย) และ 84.9 ปี (หญิง)
ถ้ าคาคาดการณ์ นี ้ เป็ นจริ งในอนาคต อายุเฉลี่ย
จะสูงถึง 100 ปี และคงไม่เป็ นไปตามความต้ องการของ
กองทุน หลังเกษี ย ณอายุ AHV (เสาที่ 1) ที่ ว่า ณ ขณะนี ้
จะต้ อ งปฏิ รู ป ระบบ เนื่ อ งจากว่ า ประชากรมีอ ายุยื น ขึน้
เรื่ อยๆ
3. รายได้ สูงขีน้ ค่ าเช่ าที่อยู่อาศัยก็สูงขึน้
รายได้ ครั วเรื อนโดยถั่วเฉลี่ยของชาวสวิ สสูง ขึน้ จาก
เมื่อ 30 ปี ที่แล้ ว จาก 2,503 ฟรั งค์ เพิ่ มขึน้ มาเป็ น 4,900
ฟรังค์ นี่เป็ นรายได้ สทุ ธิหลังจากหักลบค่า สวัสดิการสังคม
ต่ า งๆออกแล้ ว เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยภายในครั ว เรื อนและ
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวต่างๆ
เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างค่าเช่าที่อยู่อาศัยกับรายได้ ก็
เห็ น ว่ า การเพิ่ ม นั น้ แทบจะไม่ แ ตกต่ า งจากปี 1986
ค่าใช้ จ่ายสาหรั บค่าเช่าที่อยู่อาศัยอยู่ที่ 29 % ของรายได้
เทียบกับปั จจุบนั เราจะต้ องจ่ายสูงเกือบ 32 % ข้ อมูลจาก
กรมสถิ ติแ ห่ งชาติ ไ ด้ ร ะบุว่าตัวเลขได้ ล ดลงมานิ ด หน่อย
ตังแต่
้ ปี 2008
4. การศึกษาสาหรั บมหาวิทยาลัยทัง้ หลาย
มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สดุ ของประเทศสวิตฯอยู่ที่รัฐบาเซิล
ซึ่งก่อตังมาตั
้ งแต่
้ ปี คศ. 1460 มหาวิทยาลัยใหม่ล่าสุดคือ
มหาวิ ท ยาลัย Università della Svizzera italiana (ปี คศ
1996) อยู่ ที่ รั ฐ เทซิ น และ มหาวิ ท ยาลัย Luzern (ปี คศ
2000) และนอกเหนื อจากจานวณมหาวิทยาลัยแล้ วยังมี
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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 ที่ เ ปิ ด ส อ น
ระดับอุดมศึกษา อีกจานวณมาก
ไม่มีระบบการศึกษาในประเทศใด ที่เป็ นระบบซึมซับ
ได้ เช่นในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เนื่องจากระบบการศึกษา
เชิงคู่ขนาน (ภาคทฤษฏีและปฏิบัติ) ทาให้ เยาวชนทุกคน
สามารถศึกษาวิช าชี พ อันเหมาะสมได้ ตามถนัดของตน
ประเทศสวิตฯ ยังคงผลิตจานวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
มากขึน้ เรื่ อยๆ ปั จจุบันจานวณนักศึกษามหาวิท ยาลัย มี
145,000 คน และ มีนัก ศึก ษาในมหาวิ ท ยาอาชี ว ะและ
วิทยาลัยครู อีกจานวน 92,000 คน ในขณะเดียวกันก็ยังมี
นักเรี ยนที่จบสายอาชีพ เพิ่มขึ ้นอีกเรื่ อยๆ
5. การจราจร: เราจะเคลื่อนที่เพิ่มขึน้ เรื่ อยๆ
ปี ค.ศ. 2005 ยัง
มีต้ ูรถไฟขององค์ ก าร
รถไฟแห่งสมาพันธ์ รัฐ
สวิส (SBB) ที่อนุญาต
ให้ สูบบุหรี่ ได้ ต่อมาก็
ไม่อนุญาตให้ สูบบุหรี่
ได้ ใ นรถไฟ ถึ ง แม้ ว่ า
ช่ ว งแร กๆจะมี ก าร
ต่อต้ าน แต่ในทางตรงกันข้ าม จานวนผู้โดยสารที่ใช้ บริ การ
นัน้ เพิ่ ม ขึ น้ ทุ ก ๆปี ในระยะเวลา 30 ปี ที่ ผ่ า นมา จ านวน
ผู้โดยสารเพิ่มขี ้นเป็ นสองเท่า เปรี ยบเทียบการเดินทางของ
ผู้ ค น ไม่ เ ฉพาะเพี ย งแต่ ก ารเดิ น ทางโดยรถไฟเท่ านัน้ ที่
เพิ่ ม ขึ น้ การเดิ น ทางบนท้ อ งถนนก็ เ ช่ น กัน ปั จ จุ บัน นี ้ มี
จานวนรถส่วนบุคคลในประเทศสวิตฯ ที่ลงทะเบียนไว้ ถึง
4.5 ล้ านคัน ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากเมื่อ 30 ปี ที่แล้ ว เป็ นเท่าตัว
ปรากฏการณ์ นีแ้ สดงให้ เห็นถึงความสาคัญของ
การเคลื่อนที่ได้ เป็ นอย่างดี จานวนคนทางาน ถึง 70 % ที่
ทางานนอกเขตพืน้ ที่อยู่อาศัย ที่ต้องเดินทางไปกลับ และ
ทุกๆ 10 คนทางาน จะใช้ เวลาเดินทางไปทางานต่อวันๆละ
มากกว่า 1 ชั่วโมง การออกเดินทางโดยเฉลี่ยแล้ วจะใช้
เวลาประมาณ 27 นาที

6. เริ่มแรกอาหารเร่ งด่ วน
ต่ อมาอาหารออร์ แกนิค Bio

ปี 1976 ร้ านเมคโดนัล เปิ ดสาขาแรกในรัฐเจนีวา
หลั ง จากนั น้ ก็ ท ยอยเปิ ดอี ก หลายๆสาขาทั่ ว ประเทศ
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เมคโดนัลขยายตัวปรั บปลี่ยน
รู ป แบบของความเคยชิ น การกิ น อาหารประเภท «Fast
Food» ว่าเป็ นอาหารดีต่อสุขภาพ และกินได้ ขณะเดินทาง
และดูเป็ นเรื่ องธรรมดาไปเสียแล้ ว
หลั ง จากนั น้ ไม่ น านก็ เ กิ ด มี ก ระแสความนิ ย ม
บริ โ ภคอาหารประเภท ออร์ แกนิ ค «Bio» จ านวนร้ าน
ประเภทนี ใ้ นประเทศสวิตฯ เพิ่ มขึน้ ระหว่างปี ค.ศ. 1900
และ 2015 จาก 368 เป็ น 6,031 ร้ าน ที่ มี เ ครื่ อ งหมาย
สัญญลักษณ์ “Bio” และปั จจุบันนี ถ้ ื อว่าเป็ นเรื่ องปกติ ที่
พบเห็นได้ ในชีวิตประจาวันของชาวสวิส ที่ มีเครื่ องหมาย
“Bio” ในร้ านอาหาร เช่น เมคโดนัลและร้ า นอาหารเร่ งด่วน
ทัว่ ไป
7. การใช้ ส่ ือต่ างๆ: แต่ ส่ ือการพิมพ์ ก็ยังมั่นคง
อยู่
ปั จจุบนั การเสพสื่อต่างๆของชาวสวิสโดยถัว่ เฉลี่ยแล้ ว
เกิ น กว่า 5 ชั่วโมงต่อวัน ในช่ วง 30 ปี ที่ ผ่ านมา ลดลงไป
เล็กน้ อย สื่อที่ได้ รับความนิยมมากที่สุดคือ เสียง และ
วีดีโอ ระหว่างรายการวิทยุ นัน้ ได้ เสียจานวนผู้ฟังไปมาก
แต่รายการโทรทัศน์ ยังคงได้ รับความนิยมอยู่ การรั บชม
รายการถ่ายทอดสด ของชาวสวิสนัน้ โดยเฉลี่ยต่อคน/วัน
ถึง 118 นาที ซึง่ นับว่าเป็ นเวลาส่วนใหญ่ของการเสพสื่อ
จากจานวนของการเขียนบทความในเว็ ปข่าวบนโลก
อินเทอร์ เน็ต และสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทัง้ รู ปแบบหนังสืงต่างๆ
นันได้
้ เพิ่มขึ ้นมานิดหน่อย ในส่วนของกลุ่มของผู้บริ โภคสื่อ
ออนไลน์ทุกวัน ยังคงเป็ นส่วนน้ อยเท่านัน้ ตามความนิยม
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ของการอ่านบทความต่างๆ ของผู้บริ โภคโดยรวมยังคงเป็ น
ในรู ปแบบของหนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรื อว่าหนังสือ
8. ยุคดิจติ อล: ยุคสมาร์ ทโฟน

การเข้ า ถึ ง เครื อ ข่า ยโทรศัพท์ เคลื่อนที่
ต่อประชากร 100 คน

แน่นอนทีเดียวว่าการเปลี่ยนแปลงในโลกภายในระยะเวลา
30 ปี ที่ผ่าน ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปได้ รวดเร็ วไปเท่ากับ
ระบบดิจิตอล เช่น อินเทอร์ เน็ต ไอโฟน ทัพเล็ต ระบบ 4G
ระบบสตีรมมิ่ง และอื่นๆ ที่เมื่อ 30 ปี ก่อนยังไม่มี การเข้ าถึง
อุ ป กรณ์ โ ทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ เมื่ อ ปี ค.ศ. 1990 นั น้ ต่ อ
ประชากร 100 คน มีเพียงแค่ 1.8 เครื่ อง ทุกวันนี ้เพิ่มขึ ้นมา
เป็ น 141 เครื่ อ ง จากจ านวน 2 ใน 5 คนนัน้ มี เ ครื่ อ งรั บ
โทรศัพท์ครอบครองถึง 2 เครื่ องด้ วยกัน
ในขณะเดี ย วกั น ความเร็ วและการครอบคลุ ม ขอ ง
อินเทอร์ เน็ตได้ พฒ
ั นาขี ้นมามาก ตามหลักฐานที่เห็นได้ ชดั
คื อ การใช้ อิ น เตอร์ เน็ ต ขยายตั ว เพิ่ ม ขึ น้ : จ านวนผู้ ใช้
อินเตอร์ เน็ต ในปี ค.ศ. 1996 (เริ่ มใช้ งานได้ เป็ นครั ง้ แรก)
อยู่ที่ 6.8 % ของประชากรที่ใช้ อินเตอร์ เน็ตบ่อยครั ง้ ต่อ 1
สัปดาห์ ต่อมาเมื่อปี ค.ศ. 2006 เพิ่ มขี น้ มาเป็ น 65 % ณ
ปั จจุบนั นี ้เพิ่มจานวนมากขึ ้นเกือบถึง 90 %
9. โบสถ์ : ลดความความสาคัญลงไป
โบสถ์ ต่ า งๆในประเทศสวิ ต เซอร์ แลนด์ ป ระสบความ
ยากลาบาก: เทียบกับเมื่อปี ค.ศ. 1980 จานวณผู้ไม่นบั ถือ
ศาสนานันเพิ
้ ่มขึ ้นจาก 214,000 เป็ น 1,651,000 คน เกือบ
ทุ ก ๆ 4 ค น ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร ที่ อ า ศั ย อ ยู่ ใ น ป ร ะ เ ท ศ
สวิตเซอร์ แลนด์ ที่มีอายุเกินกว่า 15 ปี ไม่นบั ถือศาสนานัน้
ส่วนใหญ่ โบสถ์ โปรแตสแตนท์ สูญเสียจานวณผู้นับถือไป

มาก (-20.4 %) และในส่วนของโบสถ์ คาทอลิก ก็ เช่ นกัน
สูญเสียผู้นบั ถือไปถึง (-8.9 %)
ไม่แค่นนั ้ จานวนผู้นับถือศานาคริ ส ต์ที่ออกจาก นิกายโป
รแตสแตนท์ หรื อ นิกายคาทอลิก: ราวๆ 400,000 คนที่หนั
ไปนับถือเข้ า«กลุม่ คริ สเตียนอื่นๆ» เพิ่มขึ ้นมาถึง 10 เท่าตัว
คือจานวนของผู้นับถื อศาสนาอิสลาม: เพิ่ มจาก 34,000
ในปี ค.ศ. 1980 เป็ น 350,000ในปี 2015
10. อาชญากรรม: ปั จจุบันยังคงมีเหมือนเมื่อ 30
ปี ที่แล้ ว

จานวณสิถิติการบันทึก
ของตารวจ เกี่ยวกับการ
ลักขโมย (หลักพัน)

การบันทึกรายงานคดีลกั ขโมย แสดงช่วง 30 ปี ที่ผ่าน
มาอยู่ระหว่าง 160,000 และ 240,000 คดีตอ่ ปี ในปี ค.ศ.
2015 มี จ านวนคดี ลั ก ขโมยต่ า สุ ด อยู่ ที่ 61,660 คดี
นับ ตัง้ แต่ เ ริ่ ม มี ก ารบัน ทึ ก รายงานสถิ ติ เ มื่ อ ปี ค.ศ 1981
ส านั ก งานต ารวจได้ บัน ทึ ก เมื่ อ ปี ค.ศ. 2015 มี ทั ง้ หมด
487,611 คดี ที่ทาผิดกฏหมายอาญา จานวนนีเ้ ทียบกับปี
ก่อนๆหน้ านีไ้ ด้ ลดลงมาบ้ างเป็ นบางส่วน มีสิ่งเดียวเกี่ ยว
การกระท าความผิ ด กฏหมายอาญาที่ เ พิ่ ม ขึ น้ คื อ คดี
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (+ 6.3 %) และ ความผิ ด
เกี่ยวกับกฏหมายต่างชาติ (6.7%)
ที่มา: Beobachter 13. Mär 2017
ผู้แปล: ศักดา บัวลอย
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โดย พี่หญิงไทย

บัตรประกันสังคม และเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ
ของผู้ไม่ ทางาน
คาถาม: ดิฉันเป็ นแม่บ้าน เลี ้ยงลูกอย่างเดียว ไม่ได้ ออกไป
ทางาน ไม่เคยจ่ายเงิ นประกันสังคมด้ วยตนเอง ดิฉันจะ
ได้ รั บ บัต รประจ าตัวการประกัน สังคมสวัส ดิก ารผู้ สูง วัย
ไหม? และอยากทราบว่า ถ้ าเกษี ยณ หรื อ หย่ากับสามี จะ
มีสิทธิได้ รับเงินหลังจากเกษี ยณแล้ วหรื อไม่ อย่างไร?
คาตอบ: สรุ ปคาถามของคุณ มีสองข้ อคือ
ข้ อหนึง่ เรื่ องบัตรประจาตัวผู้รับประกันสวัสดิการผู้สงู อายุ
หรื อ บัตรประกันสังคม
ข้ อสอง คือ คุณจะมีสิทธิรับเงิ .นเกษี ยณ หรื อไม่ ถ้ าไม่เคย
จ่ายเงินประกันด้ วยตนเอง
เรื่ องบัตรประกันสังคม
ทุกคนที่ได้ พานักอาศัยในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
จะได้ รั บ เลขประจ าตั ว เปรี ยบเที ย บเหมื อ นเลขบั ต ร
ประจาตัวประชาชนของไทย มี 13 หลัก โดยที่ เลขหมาย
ของแต่ละคน จะเป็ นเหมือนระหัสที่สามารถบอกว่าเราเป็ น
ใคร เกิ ด เมื่ อ ไร มี ป ระวั ติ อ ย่ า งไร ทุ ก คนจะได้ รั บ บั ต ร
ประกันสังคม ที่มีหมายเลขประจาตัว เรี ยก ใน 5 ภาษา ที่
ใช้ ในประเทศนี ้ ว่า Versicherungsausweis AHV-IV หรื อ
Certificat d’assurance AVS-AI ห รื อ Certificato di
assicurazione AVS-AI หรื อ Certificat d’assicuranza

AVS-AI หรื อ Insurance Certificate ถ้ ายังไม่เคยเห็นบัตรฯ
ของตนเอง ลองถามคุ ณ สามี หรื อ ติ ด ต่ อ ขอบั ต รได้ ที่
สานักงาน AHV-IV หรื อ AVS-AI ในรัฐที่พานักอยู่
บัตรประกันสังคม ไม่ใช่บตั รประชาชน เพราะถ้ า
ต้ องการบัตรประชาชน (Identitätskarte, Carte d’identite,
Carta d’identita, Carte d’identitad, หรื อ Identity card)
ต้ องไปขอทาจากสานักงานทะเบียน และได้ เลขประจาบัตร
ประชาชน ซึง่ ไม่ใช่เลขประจาตัวตามบัตรประกันสังคม
จะเห็ น ว่ า เลขบัต รประกัน สัง คม ส าคัญ กว่ า เลขในบัต ร
ประชาชน เราต้ องใช้ เลขบัตรประกันสังคม ในการติดต่อ
ราชการเรื่ อ งที่ อ ยู่ การย้ า ยที่ อ ยู่ เมื่ อ เปลี่ ย นสถานภาพ
สมรส ในการทางาน ต้ องแจ้ งเลขที่ บัตรประกันสังคมต่อ
นายจ้ าง และแจ้ งอีกครัง้ เมื่อย้ ายที่ทางาน ทุกเรื่ องมีผลต่อ
การจ่ายเงินประกันสังคม
การจ่ ายเงินประกันสังคม
ทุกคนที่พ านั กอาศั ย ในประเทศสวิ ต ฯ ต้ อง
จ่ า ยเงิ น ประกัน สัง คมผู้ สูง วัย (AHV-IV, AVS-AI) เมื่ อ มี
อายุครบ 17 ปี เริ่ มทางานมีรายได้ และ ถ้ าไม่ได้ ทางาน ก็
ต้ อ งจ่ า ยเงิ น ประกัน ขัน้ ต่ า (478 สวิ ส ฟรั ง ค์ ต่ อ ปี ) เพื่ อ
ประโยชน์ สูงสุด ในการรั บ เงิ น เดือนผู้สูงวัย หลังเกษี ยณ
(หนังสือคู่มือการดารงชี วิตในสวิตเซอร์ แลนด์ “เส้ นทางสู่
สวิตเซอร์ แลนด์ ” บทที่ 9 หัวข้ อ “กฏหมายประกันสังคม”
หน้ าที่ 116 โดยสมาคมหญิ ง ไทยเพื่ อ หญิ ง ไทย หรื อ
รายละเอี ย ด ในหนั ง สื อ รวงข้ าว ฉบั บ เดื อ นธั น วาคม
2559/2016)
กรณี ไม่ ทางาน เช่นแม่บ้าน พ่อบ้ าน ถ้ าคู่สมรส
ท างานและจ่ า ยเบี ย้ ประกั น มากกว่ า สองเท่ า ของเบี ย้
ประกันขัน้ ต่า (ขัน้ ต่า เท่ากับ 478 สวิสฟรั งค์ ต่อปี ) คือ
จานวนตัง้ แต่ 956 สวิสฟรั งค์ ต่อปี (ข้ อมูล 01.01.2016)
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นั่นคือคู่สมรสได้ จ่ายเบีย้ ประกันครอบคลุมการจ่ายให้ แก่
แม่บ้านและพ่อบ้ านแล้ ว
ดังนัน้ พวกเราหลายคน จึงไม่ร้ ู ตวั ไม่เคยทราบว่าตนเองได้
จ่ายเบี ้ยประกันเสาที่ 1 นี ้ ผ่านทางคูส่ มรส

สิทธิการรั บสวัสดิการผู้สูงวัย หลังเกษียณ หรื อ กรณี
หย่ า
เมื่อเกษี ยณ เงินสวัสดิการนี ้ จะได้ รับเป็ นเงินเดือน
เมื่ อ ครบอายุ เ กษี ย ณ เงิ น เดื อ นที่ จ ะได้ รั บ ขึ น้ กับ ปั จ จัย
หลายอย่าง คือ จานวนเงินสะสมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
จานวนปี ที่จ่ายเงินกรมธรรม์ ถ้ าอยากทราบว่ามีเท่าไร ก่อน
เกษี ย ณ สามารถแจ้ งส านัก งานสวัสดิการฯ และเพื่ อขอ
ทราบว่า เมื่อเกษี ยณแล้ ว จะได้ รับเงินเดือนเท่าไร (เขาจะ
ให้ รายการการรับ-จ่ายเงิน ตลอดระยะเวลา ตังแต่
้ จ่ายวัน
แรก จนถึงวันสุดท้ าย ทังนี
้ ้เราสามารถตรวจสอบได้ ด้วยว่า
นายจ้ างจ่ายให้ ตามจริ ง หรื อไม่ หรื อถ้ าไม่ได้ ทางาน ก็จะ
เป็ นสัดส่วนที่ได้ รับจากการจ่ายเงิ นประกันของสามี หรื อ
ภรรยา หรื อจากทัง้ สองฝ่ าย) กรณี มีลูก จะได้ รับเงิ นเพิ่ม
ตามส่วนด้ วย

ที่จดทะเบียนสมรส (ศาลจะเป็ นผู้ดาเนินการ ประสานงาน
เรื่ องนี )้ ดังนัน้ มั่น ใจได้ ว่า คุณ ซึ่งไม่เคยจ่ ายเงิ นประกัน
สวัสดิการฯนี ้ ด้ วยตนเอง จะได้ รับผลประโยชน์ ตามส่วน
เช่นเดียวกัน แต่จะไม่ได้ รับเป็ นเงินสด จานวนเงินที่ได้ รับ
ส่วนแบ่งกรณี หย่า จะได้ รับการโอนเข้ าบัญชีของเรา แล้ ว
ถู ก อายั ด ไว้ จนกว่ า เราจะเกษี ย ณ หรื อ การเบิ ก ใช้ มี
ข้ อก าหนด (หนั ง สื อ รวงข้ าว ฉบั บ เดื อ นธั น วาคม
2559/2016) ตามกฏหมาย
เพิ่มเติมผลประโยชน์ที่คณ
ุ จะได้ รับ คือ เงินประกันสะสม
จากการท างาน Pensionskasse(PK) (หรื อ Berufliche
Vorsorge (BVG), (caisse de pension (LPP), cassa
pensioni (LPP)) ซึง่ ถ้ าสามีเป็ นลูกจ้ าง และจ่ายเงินประกัน
ส่วนนี ้ คุณก็จะได้ รับส่วนแบ่งครึ่ งหนึ่ง ของเงินสะสม จาก
ระยะเวลาที่จดทะเบียนสมรส
หวังว่า ข้ อมูลนี ้ จะตอบปั ญหาทังสองข้
้
อของคุณนะคะ

กรณี หย่ า จะได้ รับส่วนแบ่งเงิ นสวัสดิการ ซึ่งคู่สมรสทัง้
สองฝ่ าย หรื อฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ จ่ายไปแล้ ว ในช่วงระยะเวลา
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ปฏิทน
ิ กิจกรรม
วันเสาร์ ท่ ี 2 ก.ย 2017
เวลา 09.30 – 16.00 น.

สมาคมหญิงไทยฯ ร่ วมมือกับสมาคมเพื่อนไทยบาเซิล และรอบเขตปริมณฑล

จัดงานสัมมนา “ Anti-Aging “
โดยแพทย์ หญิง อภิสมัย ศรีรังสรรค์ และคณะฯจากโรงพยาบาลกรุ งเทพ
ที่ Cliquenkeller «Versoffene Deecht» Aeschenvorstadt 52/54, 4051 Basel

วันอาทิตย์ ท่ ี 3 ก.ย. 2017
เวลา 09.30 – 17.00 น.

งานวันครอบครัว ครัง้ ที่ 12 และสัมมนา “ Anti-Aging ”
โดยแพทย์ หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ และคณะฯจากโรงพยาบาลกรุ งเทพ
ที่ Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach

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

ใบสมัครสมาชิก
่
สมาคมหญิงไทยเพือหญิ
งไทย ในสวิตเซอร ์แลนด ์
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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รายงานการประชุมสามัญประจาปี
่
สมาคมหญิงไทยเพือหญิ
งไทย สวิตเซอร ์แลนด ์
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 / ค.ศ. 2017
ณ Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14 เวลา 10:00 – 16:00 น.
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
37 คน ไม่ มีสมาชิกใหม่
10:00 น.
ลงทะเบียนผู้เข้ าร่ วมประชุม
10:30 น.
คุณกุหลาบกล่าวเปิ ดการประชุม และต้ อนรับสมาชิก
ประธานกล่าวรายงานการประชุมประจาปี 2559 /2016 และที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงาน การประชุม โดยมีคณ
ุ
ธัญพร เป็ นผู้นบั คะแนน และประธานได้ กล่าวรายงานกิจกรรมของปี 2559 /2016
10:45 น.
ประธานเป็ นตัวแทนรายงานงบดุลปี 2559 /2016 เนื่องจากเหรัญญิกไม่สามารถมาร่ วมประชุมได้ โดยคุณ
นาตาลี เลมันน์ เป็ นตัวแทนอ่านรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี ทังของคุ
้
ณ Chantal Coppex และคุณชนิกา เกียรตินนั ทน์
มาร์ แชลล์ ซึง่ ไม่สามารถมาร่ วมประชุมได้ และที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ รับรองรายงานงบดุล
11:00 น. คณะกรรมการชุดเก่า หมดวาระหน้ าที่ การทางาน และคุณอรัญญา อูดรี ได้ ขอลาออกจากตาแหน่งเหรัญญิก
การเลือกตัง้ กรรมการชุดใหม่ และที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ มีดังนี ้
1.
คุณจารี ย์ เคลเลอร์ คีรีโต เป็ นประธานสมาคมฯ
2.
คุณกุวลั ยา รี เดอร์ เป็ นรองประธานสมาคมฯ และฝ่ ายทะเบียน
3.
คุณพรพรรณ เวงเงอร์ เป็ นเหรัญญิก
ประธานได้ แต่ งตัง้ คณะกรรมการ ดังนี ้
1.
คุณกุหลาบ ไทรโพธิ์ภู่ เป็ นบรรณาธิการวารสารรวงข้ าว
2.
คุณกัลยา ฟิ งค์ เป็ นฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และผู้ช่วยเหรัญญิก
3.
คุณญาณพัช ดินเน่ เป็ นเลขานุการ
4.
คุณมณฑา คูนซ์ เป็ นผู้ช่วยเลขานุการ
5.
คุณนาตาลี เลมันน์ เป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีคนไทย และคุณ Daniel Rufer เป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีชาวสวิส
6.
คุณสมบัติ มากลัน่ –เรอบิเย และคุณศักดา บัวลอย เป็ นที่ปรึกษา
เวลา 11:20 น. ประธานเสนอแผนงานปี 2560 / 2017 สมาชิกได้ เสนอให้ ทาวารสารรวงข้ าวเหลือปี ละ 2 ฉบับ
แต่ให้ เพิ่มความหนาขึ ้น และอยากให้ มีการสอนจัด ดอกไม้ สด และสอนทาขนม
11:45 น. กิจกรรมสวนในครัว โดยคุณจารี ย์ เคลเลอร์
12:30 น. ทานอาหารกลางวัน
13:30 น. การทาธุรกิจ Take away โดยคุณวานี ไคเซอร์
14:10 น. แนะนาการแต่งหน้ า ในชีวิตประจาวัน โดยคุณธัญญารัตน์ ดอฮ์ลเกรน
14:45 น. แนะแนวทาง การเปิ ดร้ านนวด-สปา โดยคุณธัญญารัตน์ ดอฮ์ลเกรน และคุณศักดา บัวลอย
ญาณพัช ดินเน่
ผู้บนั ทึกการประชุม
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่
กิจกรรม “เครืองแขวนแทนใจ”

ว ันอาทิตย ์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2560 ที่ Pfrundhaus Kirchlindach

งาน“ประดิษฐ ์ดอกไม้จ ันทน์ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มพ
ิ ลอดุลยเดช”
วันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2560/2017 ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเบิร์น
โดยความร่ วมมือระหว่ างสมาคมหญิงไทย เพื่อหญิงไทย สวิตฯ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเบิร์น
วันนัน้ เอกอัครราชทูต นายกิตติพงษ์ ณ ระนอง กล่ าวเปิ ดงาน เป็ นขวัญและกาลังใจแก่ ชาวไทยที่มาร่ วมงานกว่ า 60 คน
สมาคมฯขอกราบขอบพระคุณท่ าน รวมทัง้ ขอขอบคุณข้ าราชการ เจ้ าหน้ าที่ทุกท่ าน และ เพื่อนชาวไทยทุกคนนะคะ

