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วันที่ 11 มิถน
ุ ายน พ.ศ. 2561
่ “ กฏหมายสวิส – ไทย น่ ารู ้ ”
หญิงไทยสัญจร ไปให้ความรู ้ เรือง
ที่ Romantik Hotel Stern, Reichsgasse 11, 7000 Chur
้ั ้
ขอขอบคุณ คุณสุนน
ั ทา มู ลเล่อร ์ ผู ส
้ นับสนุ นการจัดงานในครงนี

คุณชลฤทัย จูพฒ
ั นกุล ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน์ ตัวแทนมอบของ
ที่ระลึก แด่คุณสุนันทา มึลเลอร์ ผูส้ นับสนุ น เครื่องดื่ม (ฟรี) สถานที่ และอาหาร ใน
การจัดสัมมนา ในราคามากกว่ามิตรภาพ ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ อีกครั้งนะคะ

..............................................................................................................................................

ขอขอบคุณ คุณ Arom และ
Prof. Matthias Steinmann
We have been greatly benefitting
from the patronage of family Steinmann.
ปราสาท (Schlössli) Ursellen Konolfingen
และ ปราสาท Wyl, Switzerland
http://www.schloss-wyl.ch
่ หญิงไทย
ผู ม
้ อ
ี ป
ุ การคุณ ต่อสมาคมหญิงไทยเพือ
สวิตเซอร ์แลนด ์ เสมอมา

Thank you very much for your great support

รวงข้าว
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สมาคมหญิงไทยเพือ่ หญิงไทย สวิตเซอร์แลนด์

สารบัญ

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
https://www.thaifrauenverein.ch
E-Mail: vorstand@thaifrauenverein.ch

เรื่องจากปก
5

ไทยโพ้ นทะเล

เรื่องจากเมืองไทย
6

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

กฎหมายน่ารู้

เฟสบุ๊ก สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย:

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

คณะกรรมการสมาคมฯ
ประธาน : จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต
รองประธาน และทะเบียน: กุวลั ยา รีเดอร์
เหรัญญิก : พรพรรณ เวงเงอร์
ประชาสัมพันธ์ : กัลยา ฟิ งค์
เลขานุการ : ญาณพัช ดินเน่
ผู้ช่วยเลขานุการ : มณฑา คูนซ์- บุญจริง
บรรณาธิการ : กุหลาบ ไทรโพธิ์ภู่
เว็ปมาสเตอร์ : Dr. Hans Rieder
ที่ปรึกษา : สมบัติ มากลัน่ –เรอบิเย ศักดา บัวลอย
…………………………………………......
บรรณาธิการ จัดทาปกและรูปเล่ ม: กุหลาบ ไทรโพธิ์ภู่
จัดทาปกหน้ า : อนุชา ชัยชมภู
ช่ างภาพ : กุวลั ยา รีเดอร์
กองบรรณาธิการ : กุวลั ยา รีเดอร์ จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต
พิสูจน์ อักษร : จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต
นักเขียน : ก. ไตรคา ข้ าเจ้ า คนปรุงชา ต้ นข้ าว พี่หญิงไทย เฟราฮีรชิ
และโยทะกา
นักแปล : ศักดา บัวลอย แด่บพุ การี ลาดวน และ KS
ขอขอบคุณ ผู้จดั ทาปกหน้ า คุณอนุชา ชัยชมภู ภาพปกหน้ าจากครูต๊ กุ
คุณ Ben คุณหนิง ภาพปกหลังจาก Nicha Photolife คุณคิด
ภาพประกอบในเล่มจากกูเกิ ้ล และจากช่างภาพของสมาคมฯ
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กฏหมายที่เปลี่ยนแปลง
สดและใหม่
หารายได้ พิเศษที่บ้าน
เสียแล้ ว...จากไปแล้ ว
ตัดออกจากกองมรดก

สรรหามาเล่า
14
15

เพราะเราคิดว่า....เรายังมีเวลา
ไม่มีคาว่ายาก...หากรู้จกั ปรับตัว

สุขภาพกาย ใจ
18
20

พืชสมุนไพร คือของขวัญจากธรรมชาติ
กระดูกพรุน กระดูกบาง

สาระน่ารู้
22
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พ่อแม่ต้องแสดงท่าทีเดียวกัน
ใครเป็ นใคร ในคณะรัฐมนตรี ปี ค.ศ. 2019
ธรรมชาติ-ข้ อเท็จจริง และตัวเลข
ความสัมพันธ์ดี ...ชีวิตดี

หญิงไทย
4
27
29
30

บทบรรณาธิการ และ สารจากประธาน
ถามมา ตอบไป
ปฏิทินกิจกรรม
รายงานการเงินสมาคมฯปี 2018
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บทบรรณาธิการ
สวัสดีคะ่ เพื่อนผู้อา่ นวารสารรวงข้ าวทุกท่าน
รวงข้ าว ฉบับแรกของปี พ.ศ. 2562 ขึ ้นปกด้ วยเรื่ องราวของ
เด็ก เยาวชน ที่เกิดและเติบโตในครอบครัว และสังคมสอง
วัฒนธรรม เกริ่ นนาในเรื่ อง “ไทยโพ้ นทะเล” เพื่อเชิญชวน
เพื่อนผู้อา่ น เข้ าร่ วมประชุมสามัญประจาปี ในวันเสาร์ ที่ 18
พฤษภาคม ที่ จ ะถึ ง นี ้ ซึ่ง เราเชิ ญ เยาวชนคนรุ่ น ใหม่ ม า
พู ด คุ ย ให้ ฟั ง จากมุ ม มองของพวกเขาที่ เ ติ บ โตในสอง
วัฒ นธรรม มาแลกเปลี่ ย นข้ อมูล และประสบการณ์ เพื่ อ
เสริ มสร้ างความเข้ าใจในเด็ก พร้ อมเคล็ดลับการเลี ้ยงดูเด็ก
สองวัฒนธรรมนะคะ
ในเดื อ นพฤษภาคมนี ้ จะมี พ ระราชพิ ธี บ รม
ราชาภิเษก ต้ นข้ าวจะมาเล่าให้ ฟังว่ามีความพิเศษเช่นไรที่
เราคนไทยควรรู้ เพราะรากเหง้ าเรานัน้ มีพระมหากษัตริ ย์
เป็ นพระประมุขของชาติมา 800 กว่าปี แล้ วนะคะ
ด้ านกฏหมาย มีทงั ้ กฎหมายใหม่ที่เปลี่ยนแปลง
ที่พวกเราถึงแม้ จะได้ ใบอนุญาตพานักซีแล้ ว ก็ใช่ว่าจะนิ่ง
นอนใจ ไม่สนใจศึกษาหาความรู้ รั ฐอาจเรี ยกกลับคืนได้
เช่นกัน เพราะเขาอยากให้ คนของเขา ทันโลก ทันเหตุการณ์
เก่งและสามารถที่จะอยู่บนโลกใบนี ้ได้ ไม่ลาบากทังเราและ
้
เขานะคะ อยู่บนโลกใบนี ้ต้ องเรี ยนรู้ แบบไม่มีสิ ้นสุดค่ะ
สรรหามาเล่า ฉบับนี โ้ ยทะกามาเล่าเรื่ องเศร้ า ๆ
ให้ เราที่มีชีวิตอยู่ ได้ มองเห็นสัจธรรมของชีวิต และคิดจะทา
อะไร ให้ ทา เพราะเราไม่ร้ ู หรอกว่า เราจะมีเวลาถึงเมื่อไหร่
โปรดอย่าคิดว่า เรายังมีเวลานะคะ
และอยากจะบอกท่านผู้อ่านว่า เรื่ องที่ เรานามา
เสนอนัน้ ไม่ควรรอช้ า ขอให้ รีบเปิ ดไปอ่านกันเลยดีกว่าค่ะ
กุหลาบ ไทรโพธิภู์ ่ (saipopoo@gmx.ch)

สารจากประธาน

สวัสดีคะ่ เพื่อนสมาชิกและผู้อา่ นทุกคน
ช่วงต้ นปี ที่ผ่านมา มีข่าวสาร เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้ อง
กับเราชาวไทย และเราควรให้ ความสนใจ เพราะจะมีผลต่อ
คนไทย ประเทศไทยในระยะยาว นั่น คือการที่ จ ะมี ก าร
เลือกตังตามระบอบประชาธิ
้
ปไตย ในวันที่ 24 มีนาคม ศก
นี ้ เลือกตังสมาชิ
้
กสภาผู้แทนราษฎร (สส) แล้ วประเทศไทย
จะได้ ผ้ ใู ดเป็ นนายกรัฐมนตรี กว่ารวงข้ าวจะถึงมือท่าน เรา
ก็คงทราบกันแล้ วมังคะ
กั บ ข่ า วส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ การพระราชพิ ธี บ รม
ราชาภิเษก ในหลวงรั ชกาลที่ 10 ซึ่งทรงมีพระราชดาริ ให้
ประกอบการพระราชพิธีฯ ตามพระราชประเพณี เพื่อความ
เป็ นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร จึงทรง
พระกรุ ณาโปรดเกล้ าโปรดกระหม่อม ให้ ตงการพระราชพิ
ั้
ธี
บรมราชาภิเษก ในวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562
และมี ก าหนดพระราชพิ ธี ก ารต่ า งๆ ระหว่ า งวัน ที่ 4- 6
พฤษภาคม นี ้ด้ วย
นั บ เป็ นงานมหามงคลของพสกนิ ก รชาวไทย
ทัง้ หลาย ที่จะได้ เรี ยนรู้ พระราชพิธีศกั ดิ์สิทธิ์ ที่มิได้ เกิดขึ ้น
บ่อยครัง้ พวกเราผู้เป็ นพสกนิกรจะได้ เฝ้าชมพระบารมีและ
ติดตามการพระราชพิธีนี ้
ส่วนการทางานของสมาคมฯ คงจะเดินหน้ าต่อไป
ได้ เราย า้ เสมอว่า เราต้ องการคนรุ่ นใหม่นะคะ มาเป็ น
ก าลัง เสริ ม ให้ กับ คนเก่ า คนแก่ พวกเรารอคุณ อยู่น ะคะ
ก่ อนที่ เราจะต้ องส่งสัญ ญาณ SOS “ขอ” แทนการ“ให้ ”
ขอบคุ ณ ที่ เ ป็ นก าลั ง กายและก าลั ง ใจให้ กั บ สมาคม
หญิงไทยเพื่อหญิงไทย ในสวิตเซอร์ แลนด์ ค่ะ
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โดย ข้ าเจ้ า
นานมากกว่า 50 ปี ที่คนไทยจานวนหนึ่งย้ ายถิ่น
ไปอยู่ต่างประเทศ เช่น อเมริ กา ยุโรป นิวซีแลนด์ เป็ นต้ น
การย้ ายถิ่ น ไปอเมริ ก า และนิ วซี แ ลนด์ ส่วนใหญ่ ไปเพื่ อ
แสวงโอกาสทามาหากิ น ผู้ย้ ายถิ่ น เป็ นผู้มีวิช าความรู้ มี
โอกาสหางาน หาเงิน ที่ดีกว่าในเมืองไทย เป็ นยุค “ไปขุด
ทอง” สร้ างครอบครั ว ซึง่ ส่วนใหญ่จะมีค่สู มรสเป็ นคนไทย
ด้ วยกัน
ส่วนในยุโรป ผู้ที่ย้ายมา ส่วนใหญ่เป็ นผู้หญิง โดย
การสมรสกับชาวต่างชาติ ด้ วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ หวัง
ว่ า การมาอยู่ ใ นยุ โ รป จะสร้ างงานสร้ างเงิ น เพื่ อ ดู แ ล
ครอบครั วในเมื อ งไทยได้ ดี ก ว่ า หลายคนประสบ
ความสาเร็ จดังที่ปรารถนา หลายรายก็ผิดหวัง ด้ วยปั จจัย
หลายประการ
ในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ บ้ านหลังที่สองของ
เราชาวไทยจานวนหนึง่ (ตามการคาดคะเนของสถานทูตฯ
มี ป ระมาณ สามหมื่ น คน ซึ่ง ไม่ ส ามารถยื น ยัน ตัว เลขที่
แน่ น อน) ตามกาลและเวลา เหตุ ผ ลของการย้ ายถิ่ น
เปลี่ยนไปบ้ าง แต่ละวันจะได้ ข่าวว่ามีคนไทย ย้ ายเข้ ามา
อยู่ในสวิตฯ ส่วนใหญ่ก็มาแต่งงาน แต่สถานะของสาวไทย
เปลี่ยนไป เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีการศึกษาใน
ระดับที่ สูงขึน้ อาจเป็ นเพราะการพัฒนาเทคโนโลยี การ
สื่อสาร การคมนาคม ที่เป็ นปั จจัยให้ ทงั ้ สองฝ่ ายมีโอกาส
เลือกมากขึ ้น
กาลเวลาผ่านไป จากที่ผ้ หู ญิงไทย มาคนเดียว มา
ทางาน หรื อมาแต่งงาน บางคนมีลกู ติดมาด้ วย และเด็กรุ่ น
นั น้ บั ด นี ก้ ็ เ ป็ นผู้ ใหญ่ มี ค รอบครั ว มี ลู ก ของตน เป็ น
ประชากรอีกรุ่ นหนึ่งแล้ ว คนไทยหรื อหญิงไทยทังรุ้ ่ นแรก ๆ
ที่ย้ายมาอยู่ จนถึงรุ่ นปั จจุบนั ซึง่ ย้ ายมาเพื่อสร้ างครอบครัว
มีลกู มีการงานอาชีพ ใช้ ชีวิต ปรับตัวเข้ ากับสังคมใหม่ แต่
ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ เ คยลื ม บ้ านเกิ ด ยั ง รั ก ษาวั ฒ นธรรมไทย

ถ่ า ยทอดให้ ลู ก หลาน เช่ น การใช้ ภาษาไทย เรี ยนรู้
ศิลปวัฒนธรรม และการนับถือศาสนาพุทธ อันเป็ นศาสนา
ประจาชาติ และได้ รับการเลี ้ยงดู ปลูกฝั งให้ เติบโตในสอง
วัฒนธรรม สวิส-ไทย พวกเขามีประสบการณ์ การใช้ ชีวิต
การเรี ยน การศึ ก ษา ประสมประสานระหว่ า งสอง
วัฒนธรรม พวกเขาคิดอย่างไร เมื่อวันที่เขาเป็ นเด็ก ถูกพ่อ
และแม่เลี ้ยงมาแบบนัน้ พ่อต้ องการแบบนี ้ แต่แม่ต้องการ
แบบนี ้ ซึ่งพ่อแม่ ย่อมนาเสนอสิ่งที่ดีที่สดุ ให้ ลกู แต่ ตัวลูก
เองหล่ ะ เขามี สิ ท ธิ ท าอะไรได้ แค่ ไ หน ตอนนั น้ เขาคิ ด
อย่างไร เขาปรับตัวในความต่างได้ ไหม เขาเห็นความพิเศษ
ในสิ่งที่ หลายคนไม่มีไหม หรื อเขาอยากเป็ นอย่างนัน้ จริ ง
หรื อไม่ ต้ องมีอะไรพิเศษบ้ างหรอกนะ
น่าสนใจใช่ไหมคะ เพราะเราก็อยากรู้ เหมือนกัน
จึงจัดเวทีให้ วยั ผู้ใหญ่ตอนต้ น สองวัฒนธรรม มาเปิ ดใจ มา
เล่าเรื่ องของตน กับชีวิตที่ผ่านมา เพื่อให้ เราเรี ยนรู้ เพื่อคุณ
แม่และคุณพ่อทังหลายจะน
้
าไปปรับใช้ ในการเลี ้ยงลูก จาก
คนที่ผ่านช่วงเวลานันกั
้ นมาแล้ ว มาเป็ นกาลังใจให้ กนั ใน
วันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคมนี ้ ที่ Pfrundhaus Kirchlindach
เวลา 13.00-15.30 น. พบกับคนรุ่ นใหม่ เล่าเรื่ อง

“ฉัน...ในสองวัฒนธรรม”

เอกอัครราชทูต นายจักรี ศรี ชีวนะ กับเด็ก ๆ ครูอาสา และผู้ปกครอง
ในกิจกรรมหนึ่งของสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์

“ จากเรียนรู้ สู่ม่ ุงมั่น ฝั นใฝ่ หา
เติบโตมา จากสัมพันธ์ มั่นทัง้ สอง
ไทย- สวิส จิตรวมหนึ่ง จึ่งตระกอง
สุขสมปอง ในโลกของ สองวัฒนธรรม”
ประพันธ์โดยมุกกี ้
ห น้ า 5
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โดย ต้ นข้ าว

ชาวไทยทัว่ สารทิศ ต่างปิ ติยินดี รับข่าวมหามงคล
ต้ อนรั บวันปี ใหม่ พุทธศักราช 2562 เนื่องด้ วย สมเด็จพระ
เจ้ าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รั ชกาลที่
10 ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ า โปรดกระหม่อมให้ ตงการพระ
ั้
ราชพิ ธีบรมราชาภิ เษก โดยพระราชทานเวลาพระราชพิธี
ระหว่างวันที่ 4 ถึง 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 การพระราช
พิธีเช่นนี ้ พวกเราคงไม่ได้ พบเห็นกันบ่อยนัก (ครั ง้ สุดท้ าย
เมื่อปี พ.ศ. 2493 ซึ่งห่างกับปั จจุบันเกือบ 70 ปี ) สมควรที่
จะค้ นคว้ าหาความรู้ มาประกอบการ ชื่ น ชมพระราช
ประเพณีนี ้
เมื่ อ พระเจ้ าแผ่ น ดิ น สวรรคตตามโบราณราช
ประเพณี ไ ทยพระนามของผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การเลื อ กให้ เป็ น
พระมหากษั ต ริ ย์ พ ระองค์ ใ หม่ ก็ จ ะยัง ใช้ พ ระนามเพี ย ง
“สมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ” ไม่มีคาว่า “พระบาท” ขึ ้นต้ น เครื่ อง
ยศบางอย่างก็ต้องลด เช่น พระเศวตฉัตร มีเพียง 7 ชัน้ มิใช่

9 ชัน้ คาสัง่ ของพระองค์ ก็ไม่เรี ยกว่า พระบรมราชโองการ
จนกว่ า จะได้ ทรงรั บ การบรมราชาภิ เ ษก จึ ง ถวายพระ
เกียรติยศโดยสมบูรณ์
พระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษกนี ้ เป็ นครั ้ง ที่ 12
นับตังแต่
้ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช
ได้ ทรงสถาปนากรุ งรัตนโกสินทร์ เป็ นราชธานี การเป็ นครัง้ ที่
12 แม้ ที่ผ่านมาในกรุ งรัตนโกสินทร์ จะมีเพียง 10 รั ชกาล ก็
เพราะในรั ชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกฯ มีพิธีบรมราชาภิเษก 2 ครั ง้ เนื่องในครั ง้ แรกไม่ได้ จัด
เต็ ม ตามโบราณราชประเพณี และในรั ชสมั ย ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้ าเจ้ าอยู่หวั ต้ องทรงกระทา
พิ ธีบรมราชาภิ เษก 2 ครั ง้ เนื่ องจากในครั ง้ แรกพระองค์มี
พระชนมายุเพียง 15 พรรษา เมื่อมีพระชนมายุ 20 พรรษา
จึงได้ ทรงกระทาพิธีบรมราชาภิเษกอีกครัง้ หนึง่ และในสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ได้ ทรงกระทาพระ
ราชพิ ธีบรมราชาภิ เษกครั ง้ แรก เมื่อวันที่ 11 พฤศจิ กายน
พ.ศ. 2453 แต่งดการเสด็จ เลี ย บพระนครและการรื่ น เริ ง
ต่ า งๆ เพราะอยู่ ใ นช่ ว งไว้ ทุ ก ข์ ในงานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว เมื่อถวายพระ
เพลิ งพระบรมศพแล้ ว จึงท าพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก
สมโภชอีกครัง้ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2454
สมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวอานันทมหิดลเพียงพระองค์
เดียว ที่ไม่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพราะ
ขณะเมื่อพระองค์ เสด็จขึน้ ครองราชสมบัติ มีพระชนมายุ
เพี ย ง 19 พรรษา ยังไม่ท รงบรรลุนิติภ าวะ จึงต้ องมีคณะ
ผู้ ส าเร็ จ ราชการแทนพระองค์ และเสด็ จ ไปทรงศึก ษาที่
ประเทศสวิ ตเซอร์ แ ลนด์ เมื่อเสด็จ นิ วัติพ ระนครชั่วคราว
เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ก่อนที่ จะ
ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กาหนดการพระราชพิธี
สาหรับผู้ที่ต้องการติดตามชมพระบารมีในการพระ
ราชพิธีฯ ครัง้ ที่ 12 ซึง่ มีดงั นี ้ ตามพระราชโองการ
วันที่ 4 พฤษภาคม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเสด็จ
ออกมหาสมาคม พระบรมวงศานุ ว งศ์ คณะองคมนตรี
คณะรั ฐ มนตรี ข้ าราชการผู้ใ หญ่ เฝ้าทูล ละอองพระบาท
ห น้ า 6
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ถวายพระพรชัยมงคล จากนัน้ พระราชพิ ธีเฉลิมพระราช
มณเฑียร
วันที่ 5 พฤษภาคม พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยพระ
นามาภิไธยและสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์
จากนั น้ เสด็ จ เลี ย บพระนครโดยขบวนพยุ ห ยาตราทาง
สถลมารค
วันที่ 6 พฤษภาคม เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นงั่ สุทไธ
สวรรย์ ป ราสาท คณะทู ต านุ ทู ต และกงสุ ล ต่ า งประเทศ
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล
ขัน้ ตอนการประกอบพิธี
ก่ อ นถึ ง วัน พระราชพิ ธี ต ามพระราชโองการ มี
ขันตอนการเตรี
้
ยมเป็ นหลักสาคัญ 3 ขันตอน
้
ได้ แก่
ขัน้ เตรี ยมการเบือ้ งต้ น
ขัน้ ตอนนีป้ ระกอบด้ วย การเตรี ยมนา้ อภิเษกและ
นา้ สรงพระมุรธาภิเษก ซึ่งเป็ นการตักน ้า(พิธีพลีกรรม)จาก
แหล่งนา้ ศักดิ์สิทธิ์ ทั่วประเทศ และทาพิ ธีเสกนา้ พระพุทธ
มนต์ ณ พุ ท ธเจดี ย สถานส าคัญ ตามจั ง หวัด ต่ า ง ๆ ทั่ ว
ราชอาณาจั ก ร แล้ ว ส่ ง มาเจื อ ปนเป็ น น า้ มุ ร ธาภิ เ ษกให้
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั สรง และทรงรับน ้าอภิเษกใน
วันพระราชพิธีราชาอภิเษกต่อไป ซึ่งการตักนา้ ในครัง้ นี ้ จะ
กระทาในเดือนเมษายน ต่อเนื่องไปถึงวันที่ 2-3 พฤษภาคม
นัน่ คือพิธีการเริ่ มก่อนแล้ วตังแต่
้ เดือนเมษายนเป็ นต้ นไป
พระราชพิธีเบือ้ งกลาง
ระหว่างวันที่ 4 ถึง 6 พฤษภาคม ซึง่ วันสาคัญที่สดุ
คื อ วัน ที่ 4 พฤษภาคม เป็ น วัน บรมราชาภิ เ ษก ต่ อ ไปจะ
เรี ยกว่า “วันฉัตรมงคล” และวันที่ 5 พฤษภาคม ประชาชน
จะได้ ชื่นชมพระบารมี ในขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค
จะใช้ เ วลาทัง้ หมด 4 ชั่ว โมงครึ่ ง จากพระที่ นั่ง ดุสิ ตมหา
ปราสาท ไปวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมา
ราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ส่วนทางชลมารค
จะมีช่วงปลายเดือนตุลาคม ซึ่งจะได้ ชมขบวนเรื อพระราช
พิ ธี 47 ล า ใช้ ฝี พาย จ านวน 2,200 นาย มี เ ห่ เ รื อ ตลอด
ระยะทาง 4 กม. ส่วนวันที่ 6 พฤษภาคม จะเสด็จออก ณ
สีหบัญชร พระที่นงั่ สุทไธสวรรย์ปราสาท ประชาชนสามารถ

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลได้ ที่สนาม
ไชย สวนสราญรมย์ ศาลฎีกา ไปจนถึงสนามหลวง
แค่ เ พี ย งจิ น ตนาการตามก าหนดพระราชพิ ธี ที่
กล่าวมาก็ปลาบปลืม้ ไปล่วงหน้ าแล้ ว ทางคณะกรรมการ
การจัดการพระราชพิ ธี และรั ฐ บาลเตรี ย มพร้ อมทุก ด้ าน
รวมถึงการบูรณะ โบราณสถานรอบเส้ นทางเสด็จฯให้ สม
พระเกี ย รติ และอ านวยความสะดวกแก่ ป ระชาชน กั บ
เตรี ยมก าลั ง พล รั ก ษาความปลอดภั ย ติ ด ตามการ
ประชาสัมพันธ์ได้ ใน www.phralan.in.th
กิจกรรมเบือ้ งปลาย
มีพิธีตอ่ เนื่อง เช่นวันที่ 8-9 พฤษภาคม คือวันพืชมงคล
คณะกรรมการอานวยการ การจัดพระราชพิธีบรม
ราชาภิ เษก ประกอบด้ วย สมเด็จ พระเทพรั ตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี เป็ นองค์ ป ระธานที่ ป รึ กษา มี
นายกรั ฐ มนตรี พล.อ.ประยุท ธ์ จัน ทร์ โอชา เป็ น ประธาน
คณะกรรมการอานวยการจัดพระราชพิธีฯ
ในโอกาสพระราชพิ ธี ฯ นี ้ รั ฐ บาลเตรี ย มจั ด ท า
เหรี ยญที่ระลึก และเหรี ยญเฉลิมพระเกียรติ เสื ้อเหลืองตรา
สัญลักษณ์ รี บจองกันก่อนที่จะหมดนะคะ และเชิญชวนให้
ประชาชนใส่เสื ้อเหลือง 4 เดือน เฉลิมพระเกียรติในหลวง
รัชกาลที่ 10
เราพสกนิกรในพระองค์ท่าน แม้ อยู่ห่างไกล บาง
ท่านคงมีโอกาสเดินทางกลับเมืองไทย เพื่อไปชมพระราช
พิธีอย่างใกล้ ชิด แต่การสื่อสารในโลกแห่งโซเชียลยุคนี ้ ช่วย
ให้ เราเข้ าไปอยู่ในเหตุการณ์ ได้ แม้ นในระยะไกล เราคงตัง้
ตา รอคอยชื่นชมพระบารมีนี ้ ได้ ใกล้ ชิดเช่นกัน และในฉบับ
ต่อไป รวงข้ าวคงได้ ภาพงดงามในพระราชพิ ธีฯมาบันทึก
เป็ นสิริมงคลต่อไป
กราบถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
มหาวชิรลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
ข อ พ ร ะ อ ง ค์ ท ร ง พ ร ะ เ จ ริ ญ ยิ่ ง ยื น น า น
ด้ วยเกล้ าด้ วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้ าพระพุทธเจ้ า
สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย สวิตเซอร์ แลนด์
ที่มา: PPTV Online, Thaipost.net, Thairat.co.th,
th.m.wikipedia.org, lifestyle.campus-star.com
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ภาพโดย krcrtv.com

ทุก ๆ ปี กฏหมายจะปรับเปลี่ยนมากมาก น้ อยมาก สาหรับปี
นี ้ มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้ าง ไปติดตามกันเลยครับ…
➢ เงินสะสมส่ วนตัว (เสาที่ 3)
การฝากเงิน ประกัน สะสมส่ว นตัว เสาที ่ส าม แบบ 3a
สาหรับคนที่เป็ นลูกจ้ าง สามารถฝากและนามาลดหย่อน
ภาษี ได้ สงู ขึ ้นเป็ น 6,826 ฟรังค์ และสาหรับใครที่ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว สามารถจ่ายเงินสะสมส่วนตัวแบบ 3a นี ้ ได้
สูงสุดถึง 34,128 ฟรังค์
➢ ยารั กษาโรค
คณะรัฐมนตรี อนุมตั ิ ให้ ผ้ ูป่วยสามารถซื ้อยาบางอย่างได้
เอง โดยไม่จาเป็ นต้ องใช้ ใบสัง่ แพทย์ ยาเหล่านั ้น เช่น ยา
แก้ แพ้ (อาการ Heuschnupfen) ที่มีสารส่วนประกอบของ
Antihistamin
➢ วิทยุ และ โทรทัศน์
ทุก ๆ บ้ านจะต้ องจ่ายค่าธรรมเนียมรับสัญญานวิทยุและ
โทรทัศน์ให้ แก่ บริ ษัท Serafe ซึง่ รับสัมปทานต่อจากบริ ษัท
Billag ที่หมดสัญญาไป และค่าธรรมเนียมลดลงเป็ น 365
ฟรัง ค์ ต่อ ปี ((เป็ น อัต ราเหมาจ่า ย ไม่ไ ด้ คิด ตามจ านวน
เครื่ องรับสัญญาณแบบระบบเก่า)
➢ เงินฝากเสาที่สอง
ลูก จ้ า งต้ อ งมีร ายได้ ต่อ ปี ม ากกว่า 21,330 ฟรัง ค์ (แทน
อัตราเดิม 21,150 ฟรังก์) จึงจะสามารถฝากเงินเข้ ากองทุน
สวัสดิการสาหรับผู้ประกอบอาชีพได้
➢ ฟ้ อ งบัง คับ หนี ส้ ิน : วิธีก ารถอนชื่ อ คุณ ออกจาก
ทะเบียนบังคับหนีส้ ินได้ ดังนี ้

ทุก ๆ คนสามารถฟ้องบังคับหนี ้สิน
กับ ผู้ใ ดก็ไ ด้ โดยไม่จาเป็ น ต้ องให้ เหตุผ ลในการฟ้องร้ อ ง
หากมีการดาเนินการไปถึงขั ้นตอนดังกล่าวแล้ ว ชื่อของผู้
ถูก ฟ้อ งจะไม่โ ดนลบออกไปง่า ย ๆ แต่ถ้ า ผู้ ใ ดโดนฟ้อ ง
บังคับหนี ้โดยไม่เป็ นธรรม หลังจากที่ได้ รับหมายฟ้องแล้ ว
ผู้นั ้นจะต้ องรี บใช้ สิทธิคดั ค้ านตามกฎหมายใหม่ได้ และยัง
สามารถขยายระยะเวลาออกไปเพิ่มขึ ้นเป็ น 3 เดือนในการ
ยื่นขอให้ ลบชื่อของตน ออกจากทะเบียนรายชื่อผู้ถูกฟ้อง
บังคับหนี ้ หลังจากผู้ถูกฟ้องได้ ยื่นเรื่ องขอถอนชื่อออกแล้ ว
ต่อมาก็เป็ นหน้ าที่ของเจ้ าหนี ้ ที่จะต้ องแสดงหลักฐานการ
ฟ้องบังคับ หนี ้ภายในระยะเวลา 20 วัน ว่าจะดาเนินการ
ฟ้องร้ องบังคับหนี ้ต่อ หรื อ จะยินยอมยกฟ้อง หากเจ้ าหนี ้
ไม่กระทาการดังกล่าวตามระยะเวลาที่กาหนด รายชื่อของ
ลูก หนี ้ที่ถกู ฟ้องก็จะไม่ปรากฏในทะเบียนการฟ้องบังคับ
หนี ้อีกต่อไป
➢ ผู้สูงอายุท่ จี าเป็ นต้ องได้ รับการดูแล: มีอิสระ
ในการเลือกมากขึน้
เมื่อก่อน ผู้สงู อายุที่ไม่สามารถย้ ายที่พกั ไปบ้ านพักคนชรา
ในรัฐอื่น เพราะไม่ชดั เจนว่ารัฐใด จะเป็ นผู้ เสียค่าใช้ จ่าย
แต่ กฎหมายใหม่ ให้ ยึดหลักว่า ผู้สงู อายุมีภูมิลาเนาเดิม
อยู่ที่ใด ให้ รัฐนัน้ เป็ นผู้รับผิดชอบเรื่ องค่าใช้ จ่าย ให้ รัฐแห่ง
ใหม่ที่ผ้ สู งู อายุไปพัก
➢ การช่ วยเหลือเหยื่อ หรื อผู้เคราะห์ ร้าย: สิทธิ
รั บความช่ วยเหลือนานขึน้
กฎหมายใหม่ สาหรับ ผู้ที่ตกเป็ นเหยื่อ ในคดีอาชญากรรม
สามารถยื่นคาร้ อง ขอรับเงินช่วยเหลือเป็ นค่าทาขวัญ หรื อ
ค่าทดแทนความเสียหายได้ ภายใน 5 ปี (จากเดิมภายใน 2
ปี ) โดยค่า ชดเชยสูงสุดสาหรับเหยื่อ (ค่าทาขวัญ สาหรับ
เหยื ่อ เป็ น เงิน 70,000 ฟรัง ค์ ส าหรับ ญาติ ๆ ของเหยื ่อ
35,000 ฟรัง ค์ และค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นกับเหยื่อ 120,000
ฟรัง ค์) ส่ว นอาชญากรรมที่เกิดในต่า งประเทศ เหยื ่อไม่
สามารถเรี ยกร้ องเงินขอช่วยเหลือได้
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➢ รั บราชการทหาร
ตามกฎหมายใหม่ร ะบุว ่า ผู้ ใ ดเลื ่อ นการเข้ า รับ ฝึ ก
ทหารและหลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาเข้ าฝึ กทหารแล้ ว แต่ยงั
ปฏิบตั ิหน้ าที่ไม่ครบตามกาหนด จะต้ องเสียค่าปรับหรื อค่า
ทดแทนการเป็ นทหาร โดยมีระยะเวลาในการจ่ายค่า ปรับ
นานขึ ้น โดยเริ่ มจากอายุ 19 ไปจนถึงอายุ 37 ปี (กฎหมาย
เก่า เริ่ มตั ้งแต่อายุ 20 ถึง 30 ปี ) ซึง่ สามารถ ยื่นเรื่ องจ่าย
ค่าทดแทนการเข้ าไปเป็ นทหารประจาการที่กองทหารได้
สูงสุด 11 ครัง้
➢ การไปรษณีย์: เข้ าถึงได้ เร็ วขึน้

Swiss Post ต้ องปรับ ปรุ งการให้ บ ริ การแก่ลกู ค้ า นัน่
คือ ในตัวเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่ หรื อมีผ้ ูมาใช้ บริ การ
15,000 คน จะต้ อ งมีที ่ท าการไปรษณีย ์ห รื อ ตัว แทน
ให้ บริ การไปรษณีย์ และต้ องรองรับ จานวณประชากร 90
เปอร์ เซ็นต์ของแต่ละรัฐ (ที่ผ่านมาใช้ มาตรฐานการคานวณ
ค่า ถั ว่ เฉลี ่ย ประชากรภายในประเทศ) โดยที ่ท าการ
ไปรษณีย ์ ต้ อ งอยู ่ไ ม่ไ กลจากชุม ชน ซึ ง่ คนในชุม ชน
สามารถเดินทางด้ วยเท้ า หรื อรถโดยสารสาธารณะไปถึง
ได้ ภายใน 20 นาที จากเดิมใช้ เวลา 30 นาที
Quelle:https://www.beobachter.ch/gesetze-recht/rechtlicheneuerungen-was-andert-sich-2019 AKTUALISIERT AM 27.
DEZEMBER 2018
แปลโดย ศักดา บัวลอย

สดและใหม่
โดย ก.ไตรคา

กฎหมายต่าง ๆ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มกราคม 2019
มีดงั ต่อไปนี ้
ช า ว ต่ า ง ช า ติ ที่ อ า ศั ย อ ยู่ ใ น ป ร ะ เ ท ศ
สวิตเซอร์ แลนด์ (D: Ausländergesetz; F: Loi fédérale
sur les étrangers) ต่อไปนี ้ต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฏหมาย
ก าหนด ก่ อนได้ รั บ การพิ จ ารณาให้ ต่ อใบอนุญ าตพ านัก
ประเภทต่าง ๆ
ท่ านที่มีหนังสือคู่มือการดารงชีวิตในสวิตเซอร์ แลนด์
กรุ ณ าเปิ ดไปอ่ า นหน้ า 52 ถึ ง หน้ า 60 หรื อ เปิ ดอ่ า นใน
เว็บไซต์ ของสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย กฎหมายใหม่
ที่ จ ะท าให้ ช าวต่ า งชาติ ใ นสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ มี ค วามวิ ต ก
กังวลมากขึ ้น คือ ผู้ถือใบอนุญาตพานักประเภท C ถ้ ามี
คุณสมบัติไม่ครบถ้ วน เหมาะสม อาจจะถูกลดลงมาเป็ น
ใบอนุญาตพานักประเภท B ถ้ าท่านมีเพื่อนที่ได้ ใบอนุญาต
ประเภท C กรุ ณาไปประกาศ บอกต่อ ๆ ด้ วย ให้ รีบไปเรี ยน
ภาษา หางานทา เพิ่มศักยภาพให้ ตวั เอง เพราะต่อไปนี ้ต้ อง
สู้มากขึ ้น
กฎหมายคุ้มครองเด็กและผู้ใหญ่ Kindes-und
Erwachsenenschutzrecht (F: Droit de la protection
de l'enfant et de l'adulte)
ใหม่ ต่อไปนีอ้ นุญาตให้ เจ้ าหน้ าที่ทุกคนที่มีอาชีพทางาน
เกี่ ยวข้ องกับเด็ก เช่น ครู เจ้ าหน้ าที่ ในสถานเลีย้ งเด็ก ครู
สอนดนตรี ผู้ฝึกนักกีฬา เมื่อเกิดความสงสัยเคลือบแคลงว่า
เด็กถูกล่วงละเมิดสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็ นทางด้ านร่ างกายหรื อ
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จิตใจ ผู้มีอาชีพเหล่านี ้ ต้ องรายงาน(แจ้ งความ)ให้ เจ้ าหน้ าที่
ผู้รับผิดชอบได้ ทราบ
การเปลี่ ยนแปลงอี ก เรื่ อง คื อ เมื่ อ ก่ อ น แพทย์ นั ก
กฎหมาย นักจิตวิทยา (ผู้ประกอบวิชาชีพกลุม่ นี ้ไม่ สามารถ
เปิ ดเผยความลับของคนไข้ หรื อลูกค้ า) แต่ กฎหมายใหม่
อนุ ญ าตให้ ผ้ ู ป ระกอบอาชี พ กลุ่ม นี ้ เปิ ด เผยความลับ แก่
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบได้ ถ้ าเห็นว่าเด็กได้ รับการปฏิบตั ิ ไม่
ถูกต้ องและไม่เหมาะสม
กฎหมายการจราจร Strassenverkehrsgesetz
(F: Loi fédérale sur la circulation routière)
ผู้ขับขี่ยานพาหนะ ขับไปได้ เรื่ อย ๆ จนอายุ ครบ 75 ปี ต้ อง
ไปตรวจสุขภาพทุก 2 ปี และแพทย์ ที่ตรวจ (เป็ นแพทย์ ซึ่ง
ได้ รับการรับรองจากรัฐ) มีอายุสงู สุดไม่เกิน 75 ปี เนื่องจาก
รั ฐบาลเห็นว่าผู้สูงอายุในปั จจุบันนี ้ มีสุขภาพแข็งแรงกว่า
สมัยก่อน
เกี่ ยวกั บ การแพทย์ FortpflanzungsmedizinGesetz (F: Loi fédérale sur la procréation)
เนื่ อ งจากการแพทย์ ใ นช่ ว งทศวรรษที่ ผ่ า นมา มี ค วาม
เจริ ญ ก้ าวหน้ ามากขึน้ เรื่ อย ๆ ท าให้ จ านวนผู้เข้ ารั บ การ
รักษา ภาวะการมีบุตรยาก มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นด้ วย จึงมีการ
ปรั บ ปรุ ง กฎหมายใหม่ กฎหมายฉบับ นี เ้ ป็ น กฎหมายที่
รองรั บ ความเจริ ญก้ าวหน้ าของวิ ทยาการทางการแพทย์
เพื่อประโยชน์ของเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วย
การเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ส่วนสาคัญ กล่าวว่า

บุคคลใดที่เกิดจากมารดาที่รับน ้าเชื ้ออสุจิจากชายที่บริ จาค
ไว้ แก่แพทย์ ถ้ าอยากรู้ ว่าบิดาคือใคร บุคคลนันสามารถขอ
้
ข้ อมู ล ได้ ง่ า ยขึ น้ โดยการขอผ่ า นทางอิ เ มลได้ โดยไม่
จ า เ ป็ น ต้ อ ง ไ ป ที่ Eidgenössisches Amt für das
Zivilstandswesen (F: Office fédéral de l'état civil) ซึ่ ง
เก็บข้ อมูลในระยะเวลา 80 ปี หลังจากเขาได้ บริ จาคน ้าเชื ้อ
อสุจิ ถ้ าเด็กอายุ เกิน 18 ปี แล้ ว สามารถเขี ยนขอข้ อมูล
เกี่ยวกับบิดาจากเจ้ าหน้ าที่ได้ ตังแต่
้ ปี ค.ศ. 2001 เป็ นต้ น
มา ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ให้ ระบุข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริ จาค
นา้ เชื อ้ อสุจิไว้ ด้วย ถ้ าเด็กอายุยัง ไม่ถึง 18 ปี แต่ต้องการ
ข้ อมูลของผู้บริ จาค เนื่องจากปั ญหาสุขภาพของเด็ก จะต้ อง
มีเหตุผลเพียงพอในการประกอบการขอข้ อมูล
ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ม Mehrwertsteuergesetz (F: Loi
sur la taxe sur la valeur ajoutée)
ใหม่ : เกี่ ยวกับการสั่งซือ้ สิน ค้ าออนไลน์ จากต่างประเทศ
โพ้ นทะเล (D: Übersee; F: à l’étranger) ทุ ก บริ ษั ท ที่ มี
ยอดขายมากกว่า 100,000 ฟรั งค์ ต่อปี มีหน้ าที่เรี ยกเก็บ
ภาษี มูลค่าเพิ่มจากลูกค้ าส่งให้ รัฐบาลสวิส และตังแต่
้ วนั ที่
28 ธันวาคม 2018 เป็ นต้ นมา ลูกค้ าจากสวิส ไม่สามารถ
สัง่ ซื ้อสินค้ าจาก Amazon.com และรวมทังเว็
้ บไซต์อื่น ๆ ที่
ไม่ใช่ EU-Websites ยกเว้ นจาก E-Books และ Apps
การใช้ เครื่ องซักผ้ าและเครื่ องอบผ้ า
ขอเล่าย้ อนอดีตถึงรู ปแบบการดาเนิ นชี วิตของครอบครั ว
สวิสเมื่อหลายสิบปี ที่ผ่านมา สามีจะกลับมารับประทาน
อาหารกลางวัน ที่ บ้ า น แม่ บ้ า นทัง้ เมื อ งก็ ต้ อ งท าอาหาร
พร้ อมกั น ซึ่ ง ต้ องใช้ พลั ง งานมาก ท าให้ บางรั ฐ เช่ น
Solothurn (Soleure) und Aargau (Argovie)ออกกฎหมาย
ห้ ามใช้ เครื่ องซักผ้ า และเครื่ องอบผ้ าในเวลา11-12.00 น.
กฎหมายใหม่ เห็ น ว่ า ปั จ จุ บั น นี ้ ประชาชนท าอาหาร
รับประทานที่บ้านน้ อยลง จึงเห็นควรว่า ให้ ยกเลิกกฎหมาย
เก่าเสีย เดี๋ยวนีแ้ ค่กดโทรศัพท์ แล้ วนั่งตบพุงรอไม่นานจะมี
คนนาอาหารมาส่งถึงบ้ าน ...
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บางครัง้ พวกเราคนไทย ที่มีฝีมือไม่ว่าจะทาขนม หรื อ
อาหาร ใครชิมก็ว่าอร่ อย ทาให้ เราคิดว่า เราน่าจะหารายได้
จากความสามารถที่ เรามี เพื่ อเป็ น รายได้ พิ เศษนะ และ
ลาดวนซึ่งเป็ นคนที่ อ่านวารสาร Beobachter เป็ นประจา
เห็นเรื่ องนีน้ ่าสนใจ จึงนามาฝากกัน เผื่อพวกเราสนใจทา
กิ จการสร้ างรายได้ จะได้ ร้ ู ว่าสวิตเซอร์ แลนด์ นัน้ เขามีก ฎ
อย่างไรบ้ างนะคะ ไปติดตามกันเลย จากคาถาม คาตอบ
ตัวอย่างดังนี ้ค่ะ
1. ฉันเป็ นช่ างเสริมสวย แล้ วฉันก็อยากมีรายได้
เพิ่มในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ฉันอยากจะใช้ ห้องเช่าของฉัน
มาเป็ นสถานเสริ มความงามได้ ไหม
ตอบ..ไม่ ได้ ค่ะ เพราะคุณเช่าห้ องเพื่อเป็ นที่อยู่อาศัย จึงไม่
สามารถจะเปิ ดร้ านทาธุรกิ จได้ และคุณก็ทาไม่ได้ เช่นกัน
หากไม่ได้ รับอนุญาตจากเจ้ าของห้ องเช่า แต่อย่างน้ อยคุณ
สามารถสอบถามไปที่อาเภอได้ วา่ ในบริ เวณที่คณ
ุ อยู่อาศัย
นัน้ เขาอนุญาตให้ ทาได้ ไหม
2. แยม ที่ฉนั ทาเองนี ้ รสชาดดีเหลือเกิน ถ้ าฉันจะทา
ขาย จะเป็ นไปได้ ไหม
ตอบ.. โดยปกติ แ ล้ ว ได้ ค่ ะ แต่ถ้ าใครท าของเพื่ อการ
บริ โ ภคจากที่ บ้ า น ออกไปจ าหน่ า ย นั่น คื อ มี เ รื่ อ งความ
ปลอดภัยของผู้ซื ้อเข้ ามาเกี่ยวข้ อง ข้ อนีจ้ ึงต้ องปฏิบัติตาม
กฎระเบี ย บของสิ น ค้ า เพื่ อ การบริ โ ภค และคุณ ต้ อ งแจ้ ง
หน่วยงานด้ านเคมีของรัฐ โดยคุณต้ องแจ้ งว่าในสินค้ าของ
คุณมีส่วนผสมอะไรบ้ าง มีกระบวนการทาอย่างไร อุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่ใช้ เป็ นอย่างไร เป็ นต้ น
3. ฉันทาอาชีพอิสระ( Freelance) เป็ นนักออกแบบ

และบ่อยครัง้ ฉันก็ทางานที่บ้านเช่าของฉัน ฉันทาแบบนี ้ได้
ไหม
ตอบ..ได้ ค่ะ คุณสามารถใช้ ห้องที่มีอยู่ในบ้ าน หรื ออพาต
เม้ นท์ ที่คณ
ุ เช่า เป็ นได้ ทงที
ั ้ ่ทางาน และที่อยู่อาศัย ตราบใด
ที่คุณไม่ได้ ทาเสียงดังรบกวนคนอื่น หรื อไม่ได้ ทาสิ่งอื่นใด
รบกวนเพื่อนบ้ าน เช่น กลิ่นที่รุนแรง (อาหาร หรื อกัญชา)
ออกจากห้ องมาที่โถงบันได รบกวนเพื่อนบ้ าน และคุ ณต้ อง
ไม่ ต่ อ เติ ม เสริ ม แต่ ง ห้ อ ง ที่ พัก หรื อ ใช้ ง านห้ อ งพัก มาก
เกิ น ไป นั่ น หมายความว่ า คุ ณ สามารถใช้ ที่ พั ก เป็ น
สานักงาน หรื อ Home Office ได้ นนั่ เอง
4. อพาตเม้ นท์ ของฉันในรัฐ Tessin ฉันทาเป็ น
Airbnb ให้ นัก ท่ องเที่ ย วเช่ า เจ้ าของอพาตเม้ น ท์ ค นอื่น ๆ
สามารถห้ ามฉันทาได้ ไหม
ตอบ..ขอให้ คุ ณ ดู ก ฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของการเป็ น
เจ้ าของที่พกั ร่ วมกัน ถ้ าไม่มีเรื่ องนี ้กล่าวไว้ คุณก็ต้องทาให้
เหมื อ นกิ จ การโรงแรม ว่ า ปี หนึ่ ง มี ค นเข้ ามาพั ก ได้ กี่ วั น
เจ้ าของห้ องคนอื่น ๆ สามารถห้ ามไม่ให้ ทาได้ ไหม แต่ดีที่สดุ
คือ ถ้ าไม่มีกาหนดไว้ ควรมีการประชุม ร่ วมกัน กาหนดกฏ
ระเบียบกันใหม่ ระหว่างเจ้ าของห้ องพัก ว่าจะยินยอมให้ มี
คนแปลกหน้ าเข้ ามาอยู่อาศัยในลักษณะนี ้ได้ ไหม อย่างไร
5. สมาคมของเรา กาลังวางแผนจัดงานกินเลี ้ยง
เรื่ องอาหารและเครื่ องดื่มของสมาชิก มีเรื่ องอะไรบ้ างที่พวก
เราต้ องระวัง
ตอบ.. สมาชิก ที่ต้องการกินอาหาร เขาต้ องทราบเรื่ อง
ความสะอาดปลอดภัยของสิ่งที่จะนามาปรุ งเป็ นอาหารและ
ต้ องมีมาตรฐานควบคุมคุณภาพ และถ้ าขายเครื่ องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ ก็ต้องเสียภาษี แอลกอฮอล์ และต้ องปฏิบตั ิตาม
กฎ เช่น มีป้ายเขียนบอกไว้ ว่าเราจะไม่จาหน่ายเครื่ องดื่มที่
มีแอลกอฮอล์ ให้ กับ เยาวชนที่ มี อายุต่ากว่า 16 ปี และไม่
จาหน่ายสุรา/เหล้ าให้ กบั เยาวชนที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี และ
ต้ องแจ้ งกับอาเภอและหน่วยควบคุมคุณภาพอาหารของรัฐ
ด้ วยนะคะ...
ที่มา วารสาร Beobachter ฉบับบ 12 ธันวาคม 2018
แปลและเรี ยบเรี ยงโดย ลาดวน
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• ค่ านา้ ค่ าไฟ สัญญานี ้ยังอยู่จนกว่าทายาทจะแจ้ งยกเลิก
เสี ยแลว…จากไปแล
ว
้
้
• ค่ าประกันต่ าง ๆ เช่น ประกันบ้ าน ประกันรถ โดยเฉพาะ
การประกันบ้ าน การประกันจะสิ ้นสุด เมื่อ ทรัพย์ถูกแบ่งใน
สิ่งที่ เรามักจะได้ ยินเสมอคือ คุณพ่อจากไปนาน
กรณีที่มีทายาทหลายคน
แล้ ว หรื อคุณแม่เสียแล้ ว เราจะไม่คอ่ ยใช้ คาว่า “ตาย”
• สั ญญาที่ทาไว้ กับ ทนายความ นายหน้ า และที่ ปรึ กษา
แต่เมื่อมีการตายเกิดขึ ้น สัญญาต่าง ๆ ที่ผ้ ตู ายทาไว้ เมื่อยัง
ทางการเงิน ทายาทสามารถบอกเลิกสัญญาได้ ทนั ที
มีชี วิต อยู่ จะถูก เปลี่ ย นไป เป็ น ของทายาท หรื อของผู้รับ
• ช่ างฝี มือ สัญญาที่ทาไว้ ดาเนินต่อไปจนหมดวันสัญญา
มรดก มีสญ
ั ญาบางอย่างเท่านันที
้ ่สิ ้นสุดไปพร้ อมกับผู้ตาย
ดังนัน้ ทายาทหรื อผู้รับมรดกต้ องทาหน้ าที่ ค้ นหา • สัญญาที่สน
ิ ้ สุดไปพร้ อมกับการตาย เช่ น
ทุกสัญญา เพื่อทาการบอกเลิก
• เมื่อลูกจ้ างเสียชีวิต สัญญาจ้ างงานสิน้ สุดเช่ นกัน ฝ่ าย
เพราะมีสัญญาอีกส่ วนหนึ่ง ที่ยังอยู่ต่อไปจนกว่ าจะมี
นายจ้ างต้ องจ่ า ยเงินเดื อนให้ ผ้ ู ตายอี ก หนึ่ ง เดื อน ถ้ า
การบอกเลิกสัญญานัน้ ๆ เช่ น
สัญญาจ้ างงานมีเวลามากกว่า 5 ปี และผู้ตายมีคสู่ มรสหรื อ
บุตร นายจ้ างต้ องจ่ายเงินเดือนให้ ทายาท 2 เดือน
• การประกันสุ ขภาพ สัญญาสิ ้นสุดลงพร้ อมผู้ตาย บริ ษัท
ประกันต้ องจ่ายเงินประกันส่วนที่จ่ายไปแล้ วคืน เราต้ องไม่
ลืมว่า ทุกคนจ่ายเงินประกันสุขภาพล่วงหน้ า
• ค่ าสมาชิกสมาคมต่ าง ๆ สัน้ สุดลงพร้ อมผู้ตาย
• ภาษีค่าโทรทัศน์ วิทยุ สิ ้นสุดวันสิ ้นเดือน ไม่ใช่วนั ที่มีการ
ตาย ถ้ าไม่มีใครอยู่บ้านต่อไป ต้ องแจ้ ง
สัญญาเช่ า การบอกเลิกสัญญา ระยะเวลาแต่ละที่ จะไม่ • สรุ ป บทความนี ้ เป็ น เรื่ อ งที่ ท ายาทหรื อ ผู้ รั บ มรดกต้ อง
รวบรวมและตามแจ้ งบอกเลิกสัญญา การผิ ดสัญญานัน้
เหมือนกัน ขอให้ ทายาทติดตามหาข้ อมูล
เป็ น เรื่ อ งที่ ไ ม่ ค วรกระท าอย่ า งยิ่ ง เพราะจะเป็ น เหตุใ ห้
ธนาคาร บัญชีเงินฝาก ถามธนาคาร เจ้ าหน้ าที่จะบอกว่า
ทายาทเสียเงินค่าปรับ
ต้ องแสดงหลักฐานอะไรบ้ าง กรณีนี ้ทางธนาคาร
ท่านจะเห็นว่าในสวิตเซอร์ แลนด์นนั ้ ทุกคนมีการทาสัญญา
จะขอเอกสารมากมาย สาหรับ credit card บอกเลิกได้ ง่าย
สารพัด เมื่ อ มี ก ารเสี ย ชี วิ ต เกิ ด ขึ น้ จะมี ง านต้ อ งจัด การ
หลังจากการเสียชีวิต
มากมาย ซึง่ ใช้ เวลานาน กว่าทุกอย่างจะเรี ยบร้ อยนะคะ...
เงินกู้ ก็ เป็ น ภาระของทายาท สิ่ ง นี ส้ าคัญ มาก เพราะถ้ า
สัญญาที่ทาไว้ ก่อนนัน้ ยังไม่สิ ้นสุด ทายาทต้ องจ่ายต่อไป
Quelle: KGeld, Februar 2019, Nr. 1
เนื่ องจากเจ้ าของเงิ นต้ องการดอกเบี ย้ ให้ รีบถามเจ้ าของ
แปลและเรี ยบเรี ยงโดย ก.ไตรคา
เงินกู้อย่างเร็ ว เพราะถ้ าไม่ทาตามสัญญา ส่วนมากจะถูก
ปรับและจ่ายแพง
Abos ค่ า โทรศั พ ท์ ค่ า สิ่ ง พิ ม พ์ แม้ จ ะเสี ย ชี วิ ต แล้ ว แต่
สัญญานันยั
้ งอยู่ ยกเว้ นค่าเดินทาง เช่น SBB/CFF
ทายาทจะได้ รับเงินคืนบ้ าง
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ตัดออกจากกองมรดก
มรดก เป็ นเรื่ องที่ทายาทจะได้ รับเมื่อเจ้ าของ
มรดกเสี ย ชี วิ ต และเมื่ อ เจ้ า ของมรดก ไม่ อ ยากยก
มรดก ให้ กบั ผู้มีสิทธิรับทรัพย์มรดกตามกฏหมาย ซึง่ ได้ แก่
คู่สมรส บุตร หรื อ บิดามารดาของผู้ตาย เขาจะทาได้ ไหม
อย่างไร ไปติดตามกันครับ
เจ้ า ของมรดก จะตั ด สิ ท ธิ ก ารรั บ มรดกของ
ทายาทโดยธรรมได้ โดยการเขียน พินยั กรรม แสดงความ
จานงในการตัดสิทธิ รับทรั พย์ มรดกของบุคคลดังกล่าว ซึ่ง
การตัดสิทธิของทายาทโดยธรรม ออกจากกองมรดกนัน้ ไม่
ง่ายที่จะได้ รับการอนุมตั ิจากศาล มีเพียงกรณีดงั ต่อไปนี ้
หากทายาท ผู้มีสิทธิ์รับมรดก กระทาความผิดร้ ายแรงต่อ
เจ้ าของมรดก หรื อบุคคลใกล้ ชิดของเจ้ าของมรดก ซึง่ บุคคล
นัน้ มีสิทธิในทรัพย์มรดกนันด้
้ วย
ผู้มีสิทธิรับมรดก กระทาความความผิดร้ ายแรง ต่อเจ้ าของ
มรดก หรื อญาติผ้ ูใดผู้หนึ่งของบุคคลดังกล่าวข้ างต้ น ที่ มี
สิทธิ ในทรั พย์ มรดกนัน้ นั่นคือผู้มีสิทธิ รับมรดก ปล่อยปละ
ละเลยหน้ าที่การให้ ความช่วยเหลือดูแลครอบครั ว ต่อบิดา
มารดา คูส่ มรส หรื อต่อบุตร อย่างร้ ายแรง
หากมีเรื่ องทะเลาะเบาะแว้ งภายในครอบครั ว
ไม่ สามารถนามาเป็ นเหตุผล ในการตัดออกจากกอง
มรดกได้ เพราะไม่ถือว่าเป็ นการกระทาความผิดหน้ าที่ตาม
กฏหมายครอบครัว
สิ่งที่ทาให้ การตัดออกจากกองมรดก มีผลตาม
กฏหมาย คือ ศาลจะดูเหตุผล ของการตัดออกจากกอง
มรดก เช่น ในกรณี ที่ค่สู มรส ไม่ปฏิบัติตามข้ อเรี ยกร้ องใน
การดูแลคู่สมรส หลังจากได้ รับการผ่าตัดรั กษาโรคมะเร็ ง
หรื อ หากทายาทผู้นนั ้ ฉ้ อฉลทรัพย์จานวนมาก อันจะทาให้
ทายาทโดยธรรม หรื อผู้อื่นมีอันต้ องตกอยู่ในสถานการณ์
ยากจนลงได้ หรื อ ในกรณีที่บตุ รชายแจ้ งความผิดคดีอาญา
ต่อบิดาโดยไม่ยุติธรรม ศาลสามารถอนุมตั ิการตัดสิทธิ การ
รับมรดกของบุตรคนดังกล่าวได้ ตามคาร้ อง เป็ นต้ น

ถ้ าทายาทมีหนีท้ ่ วมหัว เจ้ าของมรดกสามารถ
ตัดออกจากกองมรดกได้ หากทายาทโดยธรรมผู้นนั ้ มีใบ
หนี ้สูญ เนื่องจากโดนฟ้องบังคับหนี ้ เจ้ าของมรดกสามารถ
ตัดสิ ท ธิ ก ารรั บ มรดกตามกฏหมายของทายาทผู้นัน้ ออก
เหลือครึ่ งหนึ่งจากสัดส่วนอันพึงได้ แต่ทงั ้ นีจ้ ะต้ องนาส่วน
ต่างดังกล่าว มอบให้ แก่บตุ รของทายาทโดยธรรมผู้นนต่
ั ้ อไป
แล้ วถ้ าหาก ทายาทโดยธรรมที่โดนตัดออกจากกอง
มรดกเนื่องจากมีหนีส้ ูญ แต่ ณ เวลาที่เจ้ าของมรดก
ตาย ทายาทโดยธรรมผู้ นั ้น ไม่ มี ห นี ้ดั ง กล่ าวแล้ ว
ทายาทผู้นัน้ สามารถร้ องขอ ให้ มีการยกเลิกการตัดสิ ท ธิ
ออกจากกองมรดกนันได้
้ ทังนี
้ ้จะต้ องไม่มีใบหนี ้สูญ หรื อว่า
มูล ค่ า ของหนี ส้ ูญ จะต้ อ งมี จ านวนไม่ เ กิ น ¼ ของทรั พ ย์
มรดกในส่วนแบ่งที่พงึ ได้ ของบุคคลนัน้
และเป็ นเรื่ องจาเป็ น ต้ องให้ เหตุผล ในการตัด
ทายาทโดยธรรมออกจากกองมรดก และควรมีหลักฐาน
ต่าง ๆ หรื อ มีเอกสารแนบประกอบด้ วย มิฉะนันจะไม่
้
มีผล
ตามกฏหมาย
ถ้ าหากว่ าทายาทโดยธรรมถูกตัดออกจากกองมรดก
โดยไม่ เ ป็ นธรรม บุ คคลนั น้ สามารถคัดค้ า น การตัด
ออกจากกองมรดกได้ โดยทายาทโดยธรรมที่มีส่วนแบ่ง
ในกองมรดก จะต้ องแสดงหลักฐานว่า การถูกตัดออกจาก
กองมรดกนัน้ ขาดเหตุผลที่เหมาะสมต่อศาล หากเจ้ าของ
มรดก ไม่สามารถแสดงหลักฐานที่ชัดเจนได้ การตัดออก
จากกองมรดกนัน้ จะถูกเพิ กถอน ศาลจะพิ จารณาอนุมตั ิ
ส่วนแบ่งในทรั พย์ มรดกให้ แก่ทายาทที่ถูกตัดออกจากกอง
มรดก ตามสัดส่วนอันพึงได้ ตามกฏหมายต่อไป ....
เพราะฉะนัน้ ครอบครัวเดียวกัน รัก ดูแลกันและกัน
ให้ ดี และอย่าก่อหนี ้ ถ้ าไม่อยากถูกตัด ออกจากกองมรดก
นะครับ...
ที่มา นิตยสาร saldo 1/2018
ผู้เขียน Marina Rössli แปลโดย ศักดา บัวลอย
เรี ยบเรี ยงโดย KS
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เพราะเราคิดวา..เรายั
งมีเวลา
่

โดย โยทะกา

ภาพจาก weheartit.com

ในช่ วงปลายปี ที่ผ่านมาจนถึงต้ นปี นี ้เป็ นช่วงที่
โยทะกาต้ องต่อสู้กับ ความรู้ สึก โศกเศร้ าทัง้ ในเรื่ องที่ เกิ ด
ขึน้ กับตนเองและเกิดขึน้ กับคนใกล้ ตวั รวมไปถึงเรื่ องราว
ของคนรอบข้ าง
การต้ องจากลาคนที่เรารักไปยังสถานที่ไกล ๆ นัน้
ล้ วนแต่นามาซึ่งความโศกเศร้ า แต่การจาก “เป็ น” อย่าง
น้ อยที่สุดเราก็ยังเปี่ ยมไปด้ วยความหวังที่จะได้ พบเจอกัน
อีก ส่วนการจากไปที่นาความทุกข์เศร้ าอย่างแสนสาหัสมา
ให้ แ ก่ ผ้ ูที่ ยัง อยู่ คื อการจากไปที่ ไ ม่ มี วัน กลับ คงไม่มีใ คร
สามารถกล่ า วถึ ง ความทุ ก ข์ เ ศร้ านัน้ ได้ ดี เ ท่ า กับ ผู้ ที่ ต้ อ ง
สูญเสียคนที่รักอย่างไม่มีวนั ที่จะได้ พบเจอกันอีกในชาตินี ้
เมื่อไม่นานมานี ้นับเป็ นครัง้ แรกที่โยทะกามีโอกาส
ไปร่ วมงานไว้ อาลัยในลักษณะที่พิเศษ แปลก แตกต่าง แม้
จะรู้ สกึ โศกเศร้ าและต้ องซับน ้าตาที่หยาดหยดอย่างไม่ขาด
สาย แต่ก็ต้องยอมรั บว่ามันเป็ นภาพของความปลาบปลืม้
ความประทับใจอย่างเหลือล้ น ในห้ องโถงใหญ่ที่จัดพิธีไว้
อาลัยนัน้ มองคร่ าว ๆ น่าจะมีคนมาร่ วมไว้ อาลัยไม่ต่ากว่า
250 คนหรื ออาจจะถึง 300 คนด้ วยซ ้า
สาหรั บผู้ชายในวัยย่าง 40 ปี ก่อนที่เขาจะจากไป
อย่างไม่มีวนั กลับ เขาได้ ทาอะไรไว้ กบั คนเหล่านี ้บ้ างนะ ไย
ผู้ คนจึ ง มาร่ ว มไว้ อาลั ย มากมาย...แต่ ล ะคนนึ ก ถึ ง เขา
อย่างไร? และเลือกจดจาภาพไหนของเขาเป็ นภาพสุดท้ าย?
ท่ า มกลางม่ า นน า้ ตาโยทะกานึ ก ถึ ง ชายหนุ่ ม ร่ า งท้ วม

หน้ าตาดีที่เจอที่ลานจอดรถ เขาโบกไม้ โบกมือและตะโกน
ทักทายตังแต่
้ เรายังเดินไปไม่ถงึ เขาคือสามีที่น่ารัก คือพ่อที่
ใจดีของเด็กน้ อย 2 คนในวัย 4 ขวบและ 2 ขวบ
ในพิ ธี ไ ว้ อาลั ย ไม่ ไ ด้ มี แ ต่ บ าทหลวง แต่ ยั ง มี
พระภิกษุ อีก 1 รู ปที่รับนิมนต์มา บางทีอาจจะเป็ นครัง้ แรก
ของหลาย ๆ คนในห้ องโถงนัน้ ที่มีโอกาสได้ เห็นพระภิกษุซงึ่
เป็ น นัก บวชของศาสนาอื่น ที่ เขาไม่ค้ ุนเคยมาร่ วมงานไว้
อาลัยในลักษณะแบบนี ้
เด็ ก น้ อ ยสองคนตื่ น เต้ น ที่ เ ห็ น ผู้ ค นมากมาย จึ ง
กระโดดโลดเต้ นอย่างเริ งร่ า ตะโกนและชี ้ไปบนภาพในวีดิโอ
อย่างไร้ เดียงสาว่า “นั่นไง ปาป๊ า” ...ผู้หญิ งที่ นั่งด้ านหลัง
ด้ านหน้ า และด้ านข้ างต่างเช็ดน ้าตา รวมทังตั
้ วโยทะกาเอง
ส่วนผู้ชายตัวโต ๆ ที่ยืนรายรอบ นัยน์ ตาทุกคู่แดงก่า บาง
คนก็เสถอดแว่นออกมาเช็ด เพื่อปกปิ ดความรู้ สกึ
“ความตาย” สาหรับเด็กน้ อยทังสองนั
้
น้ เป็ นเพียง
อะไรสักอย่าง พ่ออาจจะไปที่ ไหนสักที่ ...แล้ วก็จะกลับมา
บ้ าน เด็กน้ อยผู้ไม่ร้ ู เขาจึงมีความสุขในแบบของเขา เขาไม่
รู้ เขาจึ ง ไม่ ทุ ก ข์ แต่ผ้ ูที่ รั บ รู้ และได้ รั บ ผลกระทบนัน้ จะ
จั ด การกั บ ความทุ ก ข์ แ สนสาหั ส อย่ า งไร เพื่ อ ให้ จิ ต ใจ
เข้ มแข็ง และใช้ ชีวิตอยู่ตอ่ ไปได้
แท้ ท่ ีจริ งแล้ วคริ สต์ กับพุทธไม่ ได้ แตกต่ าง..ไม่
ว่ า จะเป็ น ความโศกเศร้ าหรื อ การหมดลมหายใจ หรื อ
แม้ กระทัง่ คาสัง่ สอนจากสองศาสนา บาทหลวงกับพระภิกษุ
ต่างกล่าวถึงสิ่งเดียวกันโดยไม่ได้ นดั หมาย
บาทหลวงกล่าวไว้ อาลัยด้ วยภาษาเยอรมัน ส่วน
พระภิกษุกล่าวด้ วยภาษาอังกฤษ...“เราต่ างคิดว่ า เรายังมี
เวลาเหลืออีกมากมายในชีวิต” แต่ไม่มีใครสักคนล่วงรู้ ว่า
วันไหนคือวันสุดท้ าย...แล้ วถ้ าเป็ นวันนี ้ ขณะนี ้ คือเวลานัน้
เล่า เราจะนึกเสียดายไหมว่า ยังไม่ได้ ทาอะไรให้ กบั คนที่เรา
รัก เราจะเสียใจไหมที่มวั แต่รอ จนเราพลาดอะไรไป
การสู ญเสี ยสิ่งหนึ่ ง ไป มั กจะปลุ ก ให้ ส่ ิงหนึ่ ง
ตื่ น เสมอ เราเรี ย นรู้ อะไรบ้ า งจากการสูญ เสี ย ชี วิต ของ
คนเรานัน้ สันเกิ
้ นกว่าจะคาดคิด จงใช้ เวลาทุกวันให้ เหมือน

ห น้ า 14
รวงข้ าว / เมษายน 2019

เป็ นวันสุดท้ าย ใช้ ชีวิตกับคนที่คณ
ุ รักให้ เต็มที่ ใส่ใจดูแลคน
ที่คณ
ุ รักและรักคุณ

ไมมี
หากรูจั
่ คาวายาก
่
้ กปรับตัว
โดยเฟราฮีรชิ
การเริ่ มต้ น ชี วิ ต ใหม่ และการปรั บ ตัว เข้ า กับ

จงหมั่นฝึ กจิต เตรี ยมใจ ไว้ ให้ สม่ าเสมอ หาก
วันแห่งการสูญเสียมาถึง อย่างน้ อยที่สดุ ชีวิตก็จะได้ ไม่ล้ม
ครื น ทาใจให้ ยอมรับกับการจากลาที่ไม่มีวนั กลับ ทุกข์เศร้ า
เข้ ามากระทบ ก็จงรั บรู้ อย่างมีสติ ปล่อยใจให้ ทุกข์ ได้ แต่
อย่าทุกข์นาน เราทุกข์ คนข้ างเราก็ทกุ ข์
ขอเป็ นกาลังใจให้ ตนเอง ให้ ผ้ ูท่ ยี ังอยู่ และให้ ผ้ ู
ที่สญ
ู เสีย จงเข้ มแข็งและก้ าวต่อไปอย่างมีสติ สาหรับผู้ที่คิด
ว่า ชีวิตยังเหลือเวลาอีกมาก ก็จงอย่าประมาท มาเริ่ มฝึ กจิต
เตรี ยมใจกันนะคะ...

สังคมใหม่ ๆ ในต่างแดน ให้ มีความสุขและราบรื่ นมาจวบ
จนวันนี ้ 10 ปี แล้ ว ไม่ง่ายนัก แต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถ
ซึ่งฉันเชื่ อว่าแต่ละคนก็มียุทธวิธีที่แตกต่างกันไป แต่เรามี
เป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ เราจะอยู่อย่างไร ในดินแดนที่
ไม่ใช่บ้านเกิด ให้ มีความสุข หรื อมีทกุ ข์น้อย ๆ ได้
ขอย้ อนไปเมื่อ 10 ปี ที่แล้ ว หลังจากคบหาดูใจกัน
พอสมควรแก่ เวลา ฉัน ก็ บิ น ข้ ามนา้ ข้ ามทะเลมาแต่งงาน
และพานักในสวิตเซอร์ แลนด์ บ้ านเกิดของคูช่ ีวิต ตอนที่ย้าย
มา อายุก็อยู่ในวัยขึน้ ต้ นด้ วยเลข 4 พอดี การเรี ยนรู้ เรื่ อง
ใหม่ โดยเฉพาะเรื่ องภาษา ไม่ง่ายเหมือนวัยเอ๊ าะ ๆ และสิ่ง
ที่ฉนั มีเป็ นอาวุธในสถานที่ใหม่ คือ การเป็ นคนที่มีความเชื่อ
อานาจในตน นัน่ คือ ฉันรู้ ว่าถ้ าฉันทาสิ่งนี ้ ทานายได้ เลยว่า
ผลที่จะเกิดเป็ นอย่างไร เช่น ถ้ าฉันตังใจเรี
้ ยนภาษาเยอรมัน
ฉันก็ทานายได้ ว่า ฉันจะสามารถสื่อสารด้ วยภาษาเยอรมัน
ได้ อย่างแน่นอน และความเชื่อที่ว่าฉัน สามารถควบคุมให้
เกิ ดผล ตามที่ ฉันต้ องการได้ คือ การเป็ นคนที่ เชื่อว่า ผลดี
หรื อผลเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นกับฉัน มีสาเหตุที่สาคัญมาจาก
การกระทาของตัวฉันเอง และการเปิ ดใจ เปิ ดหัว เปิ ดหู เปิ ด
ตา เพื่อรับรู้ เรี ยนรู้ สิ่งใหม่ ๆ เพื่อนามาปรับใช้ ในการดาเนิน
ชีวิต ในบ้ านหลังใหม่ ที่ฉนั ให้ ความสาคัญ มีอยู่ 2 เรื่ อง คือ
1. การอยู่ร่วมกันกับอีกคนในบ้ านหลังเดียวกัน
การใช้ ชีวิตอยู่ด้วยกัน ของคนสองคน ที่ ต่างภาษาและ
วัฒ นธรรมนั น้ เป็ น เรื่ อ งที่ ย ากพอสมควร เพราะความ
คิดเห็นของคนทัง้ สอง บางทีก็ไม่เหมือนกัน จึงจาเป็ นต้ อง
เรี ย นรู้ ที่ จ ะปรั บ ความคิ ด เห็ น เข้ าหากั น เพื่ อ ลดความ
บาดหมางกัน หรื อโกรธเคืองกัน ให้ มีความคิดเห็นเป็ นไป
ในทางเดียวกัน ถ้ าทาได้ ก็หวังได้ ว่า ครอบครัวของเรา ก็จะ
มีความสุขได้ แต่โจทย์นี ้ ไม่ใช่แก้ ครัง้ เดียว แล้ วจะได้ คาตอบ
ที่ถูกต้ องเลย เพราะเป็ นโจทย์ ที่สุดแสนพิเศษ ทาไป แก้ ไป
ปรั บไป อาจจะตลอดการมีชีวิตครอบครั วเลยก็ได้ คือ ทา
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อย่างไรให้ เราสอง อยู่กนั ไปจนถือไม้ เท้ ายอดทอง กระบอง
ยอดเพชร หากไม่มีฝ่ายใด ฝ่ ายหนึ่งรี บด่วนจากโลกนี ้ไปซะ
ก่อน
ในฐานะภรรยา และแม่บ้าน ฉันนาหลักทางพุทธ
ศาสนา ตามที่เห็นจากแม่ และจากที่แม่ฝึกให้ ตงแต่
ั ้ เด็ก มา
ใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ และเพื่ อความแน่นหนามั่นคง นั่นคือ
หน้ าที่ ภรรยา ผู้เป็ นทิ ศเบื อ้ งหลัง จะอนุเคราะห์ สามี ด้ วย
หน้ าที่ 5 ประการ คือ

➢ จัดการงานดี คือการรู้ วา่ เรามีหน้ าที่อะไรใน
ครอบครัว ไม่วา่ จะเป็ น การดูแลบ้ าน ดูแลความเป็ นอยู่ของ
คนในครอบครั ว จากการทางานจิตอาสา ทาให้ บางครั ง้ มี
ส่วนให้ เข้ าไปรั บรู้ ปัญหา ส่วนใหญ่เป็ นปั ญหาการหย่าร้ าง
มีร ายหนึ่ง บอกว่าสามี ข อหย่ า จะให้ แ ม่แ ละพี่ ส าวมาคุย
ด้ วยสาเหตุว่าออกไปเที่ยวดื่มกับเพื่อนแล้ วกลับ บ้ านดึก มี
ลูกเล็ก ให้ ย่า หรื อบางที พ่อดูแล ออกเที่ ยวดึกและดื่ม ใน
ครั ง้ แรก ๆ เขาอาจไม่พูด แต่ถ้าบ่อยเข้ า ก็คงไม่ไหว จริ ง ๆ
แล้ ว ถ้ าเรามองเห็นว่าสิ่งไหนสาคัญกับชีวิต และครอบครัว
เราคงยอมตัดความสุขชัว่ ครัง้ ชัว่ คราวได้ บางคนอาจบอก
ว่าต้ องการผ่อนคลาย แต่น่าจะมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี ้ไหม
➢ สงเคราะห์ คนข้ างเคียงดี ด้ วยความเป็ นคนที่
ชอบช่วยเหลือผู้อื่น กับพ่อแม่ ญาติพี่น้องของสามี ก็สนิท
สนมกันดี ไปมาหาสู่กันตามวาระ กับ พ่อและแม่ท่านอายุ
มากแล้ ว เราก็ไปหาเยี่ยมเยียนท่าน และเชิญท่านมาบ้ าน
ทาอาหารให้ กิน พาไปเดินเที่ยว เล็กน้ อย เพียงเท่านี ้ท่านก็
สุขใจแล้ ว เรื่ องนี ถ้ ื อว่าฉันโชคดี เพราะเคยได้ ยินบางคน

บ่นให้ ฟังเรื่ องเข้ าไม่ได้ กับครอบครั วสามี ความสุขในชีวิต
ส่วนนี ้ ก็ลดหายไป ฉันเข้ าใจ บางทีก็เป็ นเรื่ องสุดวิสยั
➢ ไม่ ประพฤตินอกใจ เรื่ องความซื่อสัตย์ข้อนี ้ฉัน
รักษาเท่าชีวิต เป็ นศีล 1 ใน 5 ข้ อ ที่เป็ นพื ้นฐานของการมี
ชีวิตดีงาม เคยมีคนมาปรึ กษาบอกว่าสามีขีห้ ึง โทรมา ส่ง
ข้ อความมาหาตลอด ทัง้ ๆ ที่ ตัวภรรยาก็อยู่แ ต่บ้าน เบื่ อ
อยากจะหย่า แต่คุยไปคุยมา ก็บอกว่าติดต่อกับแฟนเก่า
ทางอินเตอร์ เน็ต ก็แค่ถามสารทุกข์สขุ ดิบกัน เราคิดว่าแค่นี ้
แต่อีกฝ่ ายเขาไม่แค่นี ้กับเราด้ วย ปั ญหาก็เกิดได้ เหมือนกัน
➢ รั กษาทรั พย์ ท่ สี ามีหามาได้ ความเป็ นคน
ประหยัดมัธ ยัส ถ์ รู้ จัก การใช้ จ่ ายที่ เหมาะสม พอควรกับ
ฐานะ ยิ่งตอนแรก ๆ ที่มาอยู่ใหม่ ๆ เรายังทางานไม่ได้ สามี
หาเงิ น คนเดีย ว ค่าใช้ จ่ ายในบ้ านเขารั บ ผิ ดชอบทั ง้ หมด
เรื่ องนี ้ความเห็นอกเห็นใจกัน ช่วยเหลือกัน เป็ นสิ่งสาคัญใน
ครอบครัว จากประสบการณ์ ตรง พวกเราบางคน ไม่เข้ า ใจ
ตรงจุดนี ้ คิดแต่เพียงว่า ฉันต้ องการอะไรต้ องได้ โดยที่ไม่ร้ ู
เลยว่ า สามี ต้ อ งจ่ า ยอะไรบ้ า ง และไม่ ร้ ู ด้ ว ยซ า้ ว่ า เขามี
รายได้ ตอ่ เดือนเท่าไหร่ เป็ นเรื่ องจริ ง ที่เห็นได้
➢ ขยันในกิจทังปวง
้ ทาอะไรได้ ให้ ทา เอ่ยปากเสนอ
ตั ว เข้ าช่ ว ย เราได้ เรี ยนรู้ จากสิ่ ง นั น้ ๆ เชื่ อ เถอะค่ ะ
ความสาคัญ ของการอยู่ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็ นความสัมพันธ์
ประเภทใด การให้ เกียรติซงึ่ กันและกัน ย่อมเป็ นสิ่งที่เราทุก
คนพึงปฏิ บัติ คานี ฉ้ ัน มีไว้ ในใจเสมอ “ใจเขา ใจเรา” เรา
ต้ องการให้ ใครปฏิบตั ิกบั เราเช่นไร เราก็ต้องปฏิบัติ กับเขา
เช่นนัน้ ฉันดูแลเขา เขาก็ดแู ลฉัน เช่น ก่อนเขาไปทางาน ฉัน
จะเตรี ยมอาหารเช้ าให้ เขา ผ่านไป ๆ เราจะเห็นเองว่า วัน
ไหนเขาไม่ได้ ทางาน แต่เราไป ระหว่างที่ เราแต่งตัว เขาก็
เตรี ยมอาหารเช้ าให้ เรา เป็ นความสุขเล็ ก ๆ ในครอบครัว ที่
เราต่างดูแ ลกัน และกัน ที่ น ามาเล่าเฉพาะหน้ าที่ ข องเรา
เพราะคิดว่า การจะทาอะไรให้ ได้ ดงั ใจหวัง ก็ต้องเริ่ มที่ตัว
เราเองก่อนค่ะ
2. การอยู่ในสังคม และสิ่งแวดล้ อมใหม่ ใน
สวิตเซอร์ แลนด์
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สิ่งที่ฉนั มีคือ การเป็ นคนรักการเรี ยนรู้ และไม่อยู่เฉย และสิ่ง
ที่ฉนั ให้ ความสาคัญ คือ
1. ภาษา
เพราะภาษา คือ ประตู ที่จะเปิ ดโอกาสให้ ฉนั ก้ าวไปข้ างหน้ า
ไม่ว่าจะเรื่ องการใช้ ชีวิตประจาวัน ไปซื ้อกับข้ าว ไปสถานที่
ต่าง ๆ ด้ วยตัวเอง ย ้าว่าด้ วยลาแข้ งของตัวเอง หรื อจะเรื่ อง
การทางานในอนาคต และที่สาคัญ คือ การสื่ อสารกับ
สามี พูดคุย ปรั บทุกข์ ปรึกษาหารื อกันในเรื่ องต่ าง ๆ

ภาษาที่นี่ มีความยากลาบากเป็ นสองเท่า เพราะภาษาพูด
กับภาษาเขียน หรื อภาษาราชการก็ไม่เหมือนกัน ฉันจึงต้ อง
เรี ย นทั ง้ สองภาษา ภาษาพู ด เรี ย นกั บ สามี ส่ ว นภาษา
ราชการคือ ภาษาเยอรมัน ทัง้ ฟั ง พูด อ่าน และเขี ยน ฉัน
เรี ยนเอง สามีซื ้อหนังสือมาให้ ไม่เข้ าใจก็ถามเขา เพราะว่า
ในช่วงแรกของการมาอยู่ที่ นี่ ฉันไม่ได้ ทางาน เป็ นแม่บ้าน
(คิดว่าพวกเราหลายคน ก็ตกอยู่ในที่นงั่ เดียวกัน) ลูกก็ไม่มี
จึงมีเวลา และเราไม่มีเงินมากนัก เพราะค่าเรี ยนก็แพง เรื่ อง
การเรี ยน คนแต่ละคนไม่เหมือนกัน ถึงแม้ จะเรี ยนเอง แต่ก็
ลองไปเรี ยนในโรงเรี ยนสอนภาษาอยู่ 2 คอร์ ส แต่ฉันชอบ
เรี ย นเอง ฝึ ก เองมากกว่ า ทัง้ จากต าราอาหาร และอ่าน
รวมทังฝึ
้ กทางอินเตอร์ เน็ตซึง่ มีมากมายให้ เลือก ฉัน สื่อสาร
ด้ วยภาษาท้ องถิ่ น กับ สามี ญาติ ๆ เพื่ อน ๆ รวมทัง้ เพื่ อน
บ้ าน ไปไหน ทาอะไร คนเดียวได้ สบาย ๆ และได้ ทางานเป็ น
ผู้ช่วยพยาบาลได้ 3 ปี แล้ ว นั่นคือกว่าจะได้ ใบประกาศก็
ต้ องสอบผ่านภาษาเยอรมันในระดับบี หนึ่ง นี่ เป็ นผลจาก
การเป็ นคนที่มีความขยัน อดทน และเป็ นคนสู้

2. สร้ างสังคมใหม่ กับคนสวิส
ฉันสร้ างความสัมพันธ์กบั ผู้คนรอบตัว ไม่วา่ จะเป็ น
เพื่อนของสามี ญาติ ๆ ของเขา เพื่อนบ้ าน ทาให้ ฉนั มีโอกาส
ฝึ กฝนการใช้ ภาษา
ฉัน ไปเป็ นอาสาสมัครที่ บ้านพักคนชราแถวบ้ าน
ฉันเคยเป็ นสมาชิกชมรมเทเบิลเทนนิส ตังแต่
้ มาอยู่ใหม่ ๆ
และเป็ น สมาชิ ก สมาคมแม่บ้ านของหมู่บ้ านที่ ฉัน อยู่ เรา
พบปะ ออกก าลังกายทุก เย็ น วัน พุธ ฉัน ได้ ฝึ ก ภาษาและ
สร้ างประสบการณ์ ใหม่ ๆ ให้ ชี วิต ผ่ านกิ จ กรรมต่าง ๆ ที่
สมาคม ชมรมจัดให้ สมาชิก เพียงเรากล้ านาตัวเองออกไปสู่
โลกภายนอก เพราะโลกภายนอกเขายื นรอต้ อนรั บเราอยู่
นานแล้ วค่ะ
3. สร้ างสังคมกับคนไทยในถิ่นที่อยู่ เพื่อสร้ าง
มิตรภาพ ฉันท์พี่น้อง พึง่ พาอาศัยกัน พบปะสังสรรค์
ทาเรื่ องที่มีประโยชน์ และสร้ างสรรค์ ฉันเป็ นคณะกรรมการ
อาสาสมัครในสมาคมไทย ที่ให้ ความรู้ เรื่ องสิทธิ หน้ าที่ต่าง
ๆ ของเราเมื่อมาอยู่บ้านเมืองเขา เรื่ องกฎหมายต่าง ๆ ไม่วา่
จะเป็ น กฎหมายครอบครั ว กฎหมายแรงงาน สิ ท ธิ พานัก
ฯลฯ การทางานจิตอาสา คือการได้ เรี ยนรู้ สิ่งที่เราควรต้ องรู้
ในฐานะประชาชนคนหนึง่ ของประเทศนี ้
4. การเรี ยนรู้ หาความสุขแท้ ให้ ตัวเอง
ผ่านการศึกษาและปฏิบตั ิตามธรรมะของพระพุทธเจ้ า บวก
กับความเชื่อว่า เรากาหนดชีวิตของเราเองได้ ไม่ว่าเราจะ
อยู่ที่ ไ หน ก็ ห าสุข จนเจอ และสามารถก้ าวผ่ านอุป สรรค
ทังหลายไปได้
้
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การปรับตัว สาหรับการ
ใช้ ชีวิตในต่างแดนนัน้ สิ่งที่นาติดตัวมา ใช้ ได้ ผล วัดจากการ
ครองชีวิตคูอ่ ย่างผาสุข และราบรื่ น การอยู่ในสังคมใหม่ ก็มี
เพื่ อนทัง้ ชาวไทย และชาวสวิ ส ให้ คบหาแลกเปลี่ ย น ท า
กิ จ กรรมต่าง ๆ ร่ วมกัน ฉัน ไปกิ น ข้ าวบ้ านเธอ เธอมากิ น
อาหารฝี มือฉัน ได้ รับการยอมรั บจากคนในสังคมที่ เราอยู่
ภาคภูมิใจในความเป็ นตัวตนของตนเอง จึงไม่มีคาว่ายาก
หากรู้ จกั ปรับตัวนะคะ..
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พืชสมุนไพร
คือของขวัญจากธรรมชาติ
โดย คนปรุ งชา
ยามที่ เราเดินเล่นตามทุ่งหญ้ า ป่ าเขา เราจะเห็น
ต้ นไม้ ต้ นหญ้ า ขึ ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมาย และถ้ าสังเกตุ
ดูดี ๆ ต้ นหญ้ าเหล่านี ้ บางชนิดสามารถนามารับประทานได้
หรื อนามาเป็ นยารักษาโรคได้ ที่เรี ยกว่า สมุนไพร
ดัง นัน้ จึงกล่าวได้ ว่าพื ชสมุนไพร คือผลผลิตที่ ได้
จากธรรมชาติ และมีความหมายต่อชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะ
ในทางสุขภาพและการรั กษาโรค ในสมัยโบราณ ชาวบ้ าน
จะเข้ าป่ า เพื่อเก็บของป่ ามาขายเพื่อยังชีพ แต่ในปั จจุบัน
ความต้ องการสมุนไพรมีมากขึน้ แสดงให้ เห็นว่าคนหันมา
สนใจกับสุขภาพมากขึ ้น จึงมีการปลูกเป็ นสวนสมุนไพร จน
กลายมาเป็ นพืชเศรษฐกิจ
ก่อนที่เราจะพูดถึงคุณประโยนช์ ของสมุนไพร เรา
ควรมาทาความเข้ าใจก่อนว่า สมุ นไพร ไม่ ใช่ ชา เพราะ
ไม่มีเทอีน (Teein) และชาอยู่ในตระกูลคาเมเรี ย (Camelia)
เป็ นเครื่ องดื่มที่ ดีต่อสุขภาพ แต่ต้องชงชาอย่างถูกวิธีเพื่ อ
เลี่ยงเทอีน(Teein)
สมุนไพรแยกเป็ น
สมุนไพรในเขตร้ อน เช่น เมืองไทย จะมีพืช
สมุ น ไพรมากกว่ า แสนชนิ ด แต่ มี เ พี ย งไม่ กี่ ช นิ ด ที่ เ ป็ น
พื น้ ฐานใช้ กัน ทุก ครั วเรื อน เช่ น ขิ ง ข่ า ตะไคร้ กระเที ยม
ขมิ ้น กระเพรา กระวาน กานพลู ฯลฯ เหล่านีค้ ือ สมุนไพร
เครื่ องเทศ ที่ใช้ ในการปรุ งอาหาร เราสามารถ นามาทาเป็ น
เครื่ องดื่ มได้ แต่ไ ม่ค่อยเป็ น ที่ นิย ม คนไทยจะนิ ย มดื่มนา้
สมุนไพรจากผลไม้ ไม้ ใบ หรื อดอกไม้ เช่น จาก กระเจี๊ยบ
มะตูม ดอกอัญชัน ดอกคาฝอย กลีบกุหลาบ ดอกเก็กฮวย
ใบเตย ใบรางจืด ใบย่านาง เป็ นต้ น
สมุนไพรเครื่ องเทศเมืองหนาว เช่น เบซิล พาร์ ส
เร่ น์ (Petersilie) หรื อที่ เรี ยกว่ า ผั ก ชี ฝรั่ ง ออริ กาโน
(Oregano) เปปเปอร์ มินต์ (Minzen) ทีเมียน(Thymian) ดิล
(Dill) เซจ(Salbei) ก็ให้ คุณค่าไม่แพ้ สมุนไพรเขตร้ อนและ

เมื่อนามาปรุ งอาหาร จะทาให้ รสชาดหอมน่ารั บประทาน
และมีประโยนช์มากมาย ทางเมืองหนาวก็มีพืชสมุนไพรที่
เป็ นเครื่ องดื่ม เช่น มิ ้นท์ เวอร์ เวน ดอกลินเดน ดอกคาโม
มาย ดอกส้ ม โกรฟ ใบแดนเดอไลออน และอื่น ๆ อีก
มากมาย
การจะใช้ พื ช สมุ น ไพรให้ ไ ด้ ผ ล เราจะต้ อ งรู้
อาการของโรคที่เป็ น และต้ องมีความรู้ พื ้นฐานของสมุนไพร
เสียก่อน และที่สาคัญคือไม่ ควรใช้ สมุ นไพรชนิ ดเดียว
ติดต่ อกันเป็ นระยะเวลานาน เมื่อหายดีก็ควรหยุดใช้
ทุกวันนี ้โรคที่คนเป็ นมากที่สดุ และบัน่ ทอน สุขภาพ คือ โรค
นอนไม่ หลั บ เกิ ด ได้
หลายสาเหตุ ถ้ าวั ย
หนุ่มสาว มัก เกิ ด จาก
ความเครี ยด ความ
เ ห นื่ อ ย ล้ า จ า ก ก า ร
ท า ง า น คิ ด ม า ก
อารมณ์ อ่ อ นไหวง่ า ย
จึ ง อยากแนะน าให้ ใ ช้
สมุ น ไพรใกล้ ตั ว คื อ
ดอกคาโมมาย(Kamille) 1 ช้ อนชา ผสมกั บ เวอร์ เวน
(Verveine) 1 หยิบมือ ขยี ้เล็กน้ อยเพื่อให้ น ้ามันหอมออกมา
และดอกส้ ม 1 ช้ อนชา นาส่วนผสมทัง้ 3 ไปใส่ลงในถ้ วย ที่มี
ตัวกรอง จากนัน้ เติมนา้ ร้ อน ใช้ นา้ ที่อุณหภูมิ 95° แช่ทิง้ ไว้
สัก 5-7 นาที ก่อนดื่มให้ เติมน ้าผึ ้ง 1 ช้ อนชา ลงไป ควรดื่ม
ก่อนนอนจะช่วยให้ หลับสบาย
ในวัยกลางคนที่เรี ยกว่า วัย ทอง ก็จะมีอาการ
หงุ ด หงิ ด กัง วล คิ ด มาก อารมณ์ ไ ม่ มั่น คง ร้ อนวูบ วาบ
หวาดกลัว ถึงขัน้ ซึมเศร้ า และนอนไม่หลับ จะมีอาการผม
ร่ วง ร่ วมด้ วย ควรใช้ คาโมมาย1 ช้ อนชา ดอกลิ น เดล 1
หยิบมือ ขยี ้ให้ แหลก ดอกโรทครี 5 ดอก และดอกอัญชัน 5
ดอก นาส่วนผสมทัง้ หมดใส่ในถ้ วยที่ มีตัวกรองชา เติมนา้
ร้ อนลงในถ้ วย แช่ทิ ้งไว้ 5-7 นาที ให้ เติมน ้าผึ ้ง 1 ช้ อนชาลง
ไป และดื่มก่อนนอนจะช่วยให้ หลับสบาย
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สรรพคุณของสมุนไพรที่ช่วยให้ หลับสบายมี
คาโมมาย (Kamille, Chamomile) ช่วยลด
ความเครี ยด ทาให้ หลับสบาย ช่วยย่อยอาหาร
เวอร์ เวน (Verveine,Vervain, Eisenkraut) ช่วย
คลาย ความเหนื่อยล้ าจากการทางาน,คลายเครี ยด, กลิ่น
หอมของเวอร์ เวนช่ ว ยให้ ผ่ อ นคลาย และระงั บ อาการ
ซึมเศร้ าได้ ควรใช้ คกู่ บั ดอกส้ มจะทาให้ หลับสบาย
ดอกลินเดิล ( Lindenflower, Lindenblütten)
เป็ นต้ นไม้ ใหญ่ที่ขึ ้นริ มทางเห็น
อยู่ทวั่ ไปในเมืองหนาวหรื อตาม
สวนสาธารณะ มีสรรพคุณทาง
ยา ช่วยคลายเครี ยดช่วยผ่อน
คลายทางจิต คลายความกังวล
ช่ ว ยระงับ อาการวูบ วาบและ
เหงื่อออกมากในคนวัยทอง

ดอกอัญชัน(Butterfly Pea)ช่วยดูแลผิวพรรณ ให้
ชุ่มชื่น สีฟ้าเข้ มของดอกอัญชันยังช่วยดูแลเล็บและเส้ นผม
เหมาะสาหรั บคนในวัยทอง ที่ เริ่ มจะมีปัญหาเรื่ องผิ วแห้ ง
ควรดื่มเป็ นประจา
เพื่อให้ สมุ นไพรทางานได้ ผล ควรงดข้ าว และ
ขนมปั งในมือ้ เย็น เพราะแป้งหรื อคาร์ โบไฮเรดจะไปสกัด
การดูดซึมของเหลวทาให้ สมุนไพรทางานไม่ได้ ผล
การหาซื อ้ สมุน ไพรก็ เป็ น เรื่ อ งส าคัญ ที่ น าเสนอ
สมุนไพรเมืองหนาว เนื่องจากผู้อ่านอยู่ในสวิตเซอร์ แลนด์
จึงสามารถหาซื ้อสมุนไพรทังใบและดอก
้
ได้ ตามร้ านขายชา
ร้ านขายยา หรื อ Reformhause ไม่ควรชือ้ สมุนไพรที่บรรจุ
ในซองสาเร็ จรู ป เนื่องจากมีส่วนผสมของพืชที่ให้ สีเข้ มและ
ไม่มีกลิ่นในปริ มาณมากกว่าสมุนไพร เมื่อดื่มเข้ าจึงไม่ได้
คุณค่า
ไม่ว่าสมุนไพรที่เกิดจากธรรมชาติ ตามป่ าเขา ทุ่ง
หญ้ า หรื อ จากสวนสมุนไพร หรื อ จากรั ว้ บ้ าน ก็ล้วนต้ อง
อาศัยธรรมชาติในการเติบโต ผลผลิตที่ได้ จากธรรมชาติ
คือ ของขวัญจากธรรมชาติท่ ใี ห้ กับมวลมนุษย์ ……

ดอกโรดครี (Roteklee, Red clover)เป็ น
สมุน ไพรที่ ขึน้ อยู่ทั่วไปตามทุ่ง
หญ้ าในเมื อ งหนาว ใช้ เ ฉพาะ
ด อ ก สี ส ด ใ นก ารช่ วยเสริ ม
ฮอร์ โมน เพราะมี Isoflavones
ซึ่ ง ใ ก ล้ เ คี ย ง กั บ Hormon
Estrogen จึ ง ช่ ว ยระงับ อาการ
วู บ วาบในคนวัย ทอง และแก้
ปวดประจาเดือนได้ ผลดีอีกด้ วย
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กระดูกพรุน(Osteoporosis)กระดูกบาง(Osteopenia)
โดย ก.ไตรคา

ภาพจาก library.siam.edu

ถึง แม้ จะรวย สวย ดี และเก่ ง แต่สุขภาพไม่ดี
แล้ วจะมีความสุขได้ อย่างไร มีบ่อยครั ง้ ที่ไปนัง่ ดูเด็ก ๆ ปี น
ป่ ายหกล้ ม ตีลงั กา ผลักกันหงายหลังบ้ าง วันหนึง่ ล้ มตังไม่
้ ร้ ู
กี่ครัง้ แต่ไม่เห็นว่าหนู ๆ ทังหลาย
้
จะแขนหรื อขาหักเลย
เพราะกระดู ก พวกเขายั ง ยื ด หยุ่ น ดี แต่ ถ้ าผู้ ใหญ่ ห กล้ ม
เช่นนันบ้
้ าง ส่วนมากมักจะมีปัญหาเรื่ องกระดูกหัก
โรคกระดูกพรุ น และโรคกระดูกบาง เป็ นภาวะ
ที่มีปริ มาณแร่ ธาตุ ที่สาคัญ คือ แคลเซี่ยมในกระดูกลดลง
ร่ วมกับความเสื่อมของเนื ้อเยื่อ ที่ประกอบเป็ นโครงสร้ างใน
กระดูก ทาให้ มวลกระดูกมีความหนาแน่นลดลง จึงเปราะ
และแตกหักได้ ง่าย บริ เวณที่พบการหักของกระดูกได้ บ่อย
คือ ข้ อมือ สะโพก และสันหลัง อธิ บายได้ ว่า เมื่อหกล้ ม
คนเรามักจะเอามือยันพื ้นไว้ แต่ด้วยความที่ กระดูกบางลง
จึ ง ท าให้ ก ระดูก ข้ อ มื อ ไม่ ส ามารถรั บ น า้ หนัก ตัว ได้ เต็มที่
เหมือนตอนเป็ นเด็กหรื อวัยหนุ่มสาว กระดูกข้ อมือจึงหัก
หรื อเกิดอุบตั ิเหตุก้นกระแทกพื ้นก็จะทาให้ กระดูกสะโพกหัก
โรคนี ้เป็ นโรคเรื อ้ รังที่พบบ่อยในผู้สงู อายุ โดยเฉพาะผู้หญิ ง
วัย หมดประจ าเดื อ น ซึ่ง เป็ น โรคที่ ค นส่ ว นใหญ่ ม องข้ าม
เนื่องจากไม่แสดงอาการ
ผู้หญิ ง 1 ใน 3 คน เคยกระดูกหักจากโรคกระดูก
พรุ น
สาเหตุของโรคกระดูกพรุ น

กระดูก ประกอบไปด้ วย โปรตีน คอลลาเจน และ
แคลเซี่ยม โดยมีแคลเซี่ยมฟอสเฟส เป็ นตัวทาให้ กระดูก
แข็งแรงและทนต่อการดึงรัง้ การขาดแคลเซี่ยมก็เหมือนกับ
บ้ านที่ถูกปลวกแทะกินโครงร่ างจนพรุ น กระดูกจึงแตกหัก
ได้ ง่ายแม้ จะถูกกระทบกระเทือนเพียงเล็กน้ อย
กระดู ก เป็ นอวั ย วะที่ มี ก ารสร้ างและสลายตั ว
ตลอดเวลาอย่างสมดุลโดยมีเซลล์ Osteoblast ทาหน้ าที่พา
แร่ ธ าตุเข้ ามา และมีเซลล์ Osteoclast เป็ น ตัวสลายเนื อ้
กระดู ก กล่ า วคื อ ในขณะที่ มี ก ารสร้ างกระดู ก ใหม่ จ าก
อาหารที่ รั บ ประทาน ก็ จ ะมี ก ารสลายแคลเซี่ ย มในเนื อ้
กระดูกเก่าออกมาสู่เลือด และถูกขับออกมาปั สสาวะและ
อุจ จาระวัน ละประมาณ 600-700 มิ ล ลิ ก รั ม เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความสมดุล เราควรได้ รับแคลเซี่ยมให้ เพียงพอกับที่เสียไป
มิฉะนันร่
้ างกายจะดึงแคลเซี่ยมจากกระดูกมาใช้ มีผลทาให้
กระดูกถูกทาลายมากกว่าการสร้ าง เนื ้อกระดูกจึงบางลง
สาหรับเด็กจะมีการสร้ างมวลกระดูกมากกว่าการ
สลาย ทาให้ มีการเจิญเติบโต เนื ้อกระดูกจึงค่อย ๆ เพิ่มขึ ้น
ซึ่งการสะสมเนื ้อกระดูกจะมากและเป็ นไปอย่างรวดเร็ วใน
ช่วงเวลาก่อนเข้ าสู่วยั รุ่ น หลังจากนัน้ การสะสมเนื ้อกระดูก
จะเริ่ มช้ าลง จนได้ เนือ้ กระดูกที่มีความหนาแน่นสูงสุด เมื่อ
อายุประมาณ 25-30 ปี จนถึงช่วงอายุประมาณ 35-40 ปี
จากนั น้ จะเริ่ ม มี ก ารสลายกระดู ก มากกว่ า การสร้ าง
ความหนาแน่ น ของเนื อ้ กระดู ก จึ ง เริ่ ม ลดลงอย่ า งช้ า ๆ
ประมาณ 0.5-1 เปอร์ เซ็นต์ตอ่ ปี
ผู้ หญิงจะมี ปัจจัยเสี่ ยง ที่ ทาให้ เกิดการสูญเสีย
เนื ้อกระดูกเพิ่มมากขึ ้น จากภาวะหมดประจาเดือน ซึง่ จะมี
การลดลงของฮอร์ โมนเอสโตรเจนอย่างรวดเร็ ว ฮอร์ โมนนี ้
จะช่วยในการดูดซึมแคลเซี่ยมเข้ าสู่ร่างกาย และชะลอการ
การสลายของแคลเซี่ยมในเนือ้ กระดูก ในช่ วง 10 ปี แรก

ห น้ า 20
รวงข้ าว / เมษายน 2019

หลังหมดประจาเดือนความหนาแน่ นของมวลกระดูก
จะลดลงเร็วมากประมาณ 3-5 เปอร์ เซ็นต์ตอ่ ปี
สาเหตุ ข องโรคกระดู ก พรุ น แบ่ งออกเป็ น 2 กลุ่ ม
หลักๆ คือ
ชนิดแรก
• กระดูกพรุ นในวัยหมดประจาเดือนเนื่องจากขาด
ฮอร์ โมนเอสโตรเจนดังที่กล่าวแล้ ว
• กระดูกพรุ นในผู้สงู วัย อันเกิดจากความเสื่อม
ชนิ ดที่สอง มีสาเหตุหลักมาจากโรคอื่น และพฤติกรรมที่
เหมาะสม เช่น โรคเบาหวาน ยาขับปั สสาวะ การสูบบุหรี่
การดื่มแอลกอฮอล์มาก ขาดการออกกาลังกาย
ปั จจัยเสี่ยงของโรคกระดูกพรุ น
มีทงั ้ ปั จจัยที่สามารถควบคุมหรื อหลีกเลี่ยงไม่ให้ เกิดขึ ้นได้
และปั จจัยทางธรรมชาติที่ต้องปล่อยให้ เป็ นไปแบบนัน้ ซึ่ง
สรุ ปได้ ดงั ภาพจาก cheewajit.com

รวมทังปั
้ จจัยเหล่านี ้ด้ วย
๐ อายุที่ มากขึน้ ท าให้ เซลล์ ส ร้ างกระดูก มีจ านวนลดลง
ส่วนเซลล์สลายกระดูกยังคงทางานได้ ปกติ หรื ออาจทางาน
มากขึ ้น จนทาให้ กระดูกบางและพรุ นในที่สดุ
๐ เพศ กระดูกพรุ นเกิดขึ ้นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เมื่อเข้ าสู่
วัย หมดประจ าเดื อ น ฮอร์ โ มนเอสโตรเจนก็ ล ดลงอย่ า ง
รวดเร็ ว จึงทาให้ เนื ้อกระดูกลดลงอย่างรวดเร็ วตามไปด้ วย
๐ พันธุกรรม มีประวัติคนในครอบครัวเป็ นโรคกระดูกพรุ น
๐ โรคเรื อ้ รังต่างๆ เช่น ภาวะต่อมไทรอยด์ทางานมากเกินไป
โรคลาไส้ อกั เสบ โรคไต โรคมะเร็ ง
อาการของโรคกระดูกพรุ น
ส่ ว นใหญ่ โรคนี จ้ ะไม่มี อ าการแสดง ผู้ ที่ เ ป็ น โรค
กระดูกพรุ นจะมีความเสี่ยงต่อการมีกระดูกหักได้ ง่าย แม้ จะ
เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ที่ ไ ม่ รุ นแรงหรื อมี แ รงกระแทกต่ า เช่ น
กระดูกหักจากการเปลี่ยนท่ายืนหรื อนัง่ กระดูกหักจากการ
ก้ มหยิบของ หรื อยกของหนัก กระดูกซี่โครงหักจากการไอ
หรื อจาม กระดูกข้ อมือหักจากการใช้ มือยัน ตัวเอาไว้ จาก
การลื่นหรื อล้ ม กระดูกสะโพกหักหรื อกระดูกสันหลังหัก
จากการล้ มก้ นกระแทกพื ้น
การวินิจฉัยโรคกระดูกพรุ น ด้ วยการวัดความหนาแน่น
ข อ ง ม ว ล ก ร ะ ดู ก ด้ ว ย เ ค รื่ อ ง Dual-energy X-Ray
absorptiometry
วิธีป้องกันโรคกระดูกพรุ น
การป้องกันโรคกระดูกพรุ นที่ดีที่สดุ ถ้ าเป็ นไปได้ ควรเริ่ ม
ตัง้ แต่ วัยเยาว์ โดยการเสริ มสร้ างมวลกระดูกให้ มีความ
หนาแน่นสูงสุดในช่วงก่อนอายุ 30 ปี หากพ้ นวัยนี ้ไปแล้ ว
ร่ า งกายจะไม่ ส ามารถสะสมเนื อ้ กระดูก เพิ่ ม ขึ น้ ได้ แ ล้ ว
เนื่ อ งจากกระบวนการสลายตัว ของกระดู ก จะเกิ ด ขึ น้
มากกว่าการสร้ าง เราจึงทาได้ เพียงแค่รักษาเนื ้อกระดูกที่มี
อยู่ไม่ให้ ลดไปกว่าเดิม
ข้ อควรปฏิบัติ คือ
- กลุม่ เสี่ยงเป็ นโรคกระดูกพรุ นตามที่กล่าวมา ควร
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ปรึ กษาแพทย์ เพื่อตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก
เช่น หญิงวัยหมดประจาเดือน ผู้สงู อายุ ผู้ใช้ ยาสเตียรอยด์
นาน ๆ
- ควรรับประทานอาหารที่มีแคลเซี่ยมสูง ได้ แก่ นม
เนยแข็ง เต้ าหู้ กุ้งแห้ ง ปลาที่ กินได้ ทงั ้ กระดูก งาดา ผักสี
เขียว ถัว่ แดง
ข้ อแนะนาในการบริโภคแคลเซี่ยม
❖ อายุ 9-18 ปี วันละ 1000 มิลลิกรัม
❖ อายุ 19-50 ปี วันละ 800 มิลลิกรัม
❖ อายุมากกว่า 50 ปี วันละ 800-1000 มิลลิกรัม
- หมั่นรั บแสงแดด ซึง่ จะช่วยให้ ร่างกายสังเคราะห์
วิตามินดี แสงแดดอ่อน ๆ ในยามเช้ าหรื อยามเย็นวันละ 1015 นาที
- ออกกาลังกายที่มีการถ่ วงหรื อต้ านนา้ หนัก
เช่น การยกน ้าหนัก การเดินเร็ ว เดินขึ ้นบันได เต้ นแอโรบิก
บาสเกตบอล สกี เล่นเทนนิส ต้ องออกกาลังสม่าเสมอ เป็ น
ระยะเวลาติดต่อกัน จึงจะช่วยเพิ่มความหนาแน่นของมวล
กระดูกได้
- อย่ าให้ ผอมเกินไป เพราะคนผอมจะมีมวล
กระดูกน้ อย
- ไม่ รับประทานยาเคลือบกระเพาะอาหาร
- การจัดสภาพแวดล้ อมภายในบ้ านให้ ปลอดภัย
เช่ น บั น ไดขึ น้ ลง ควรมี ร าวเกาะ ติ ด แผ่ น ยางกั น ลื่ น ใน
ห้ องนา้ มีแสงไฟให้ เพี ยงพอ ระวังพื น้ ต่างระดับ เช็ดพื น้ ที่
เปี ยกน ้าทันที เปลี่ยนแว่นสายตาหากมองไม่ชดั
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า เพื่อนผู้อา่ นทุกท่าน จะนาเกร็ ด
เล็กน้ อยนี ้ ไปใช้ ทงกั
ั ้ บตัวเอง ซึง่ หลายคนอยู่ในวัยเกินเลข 5
แล้ ว และกับลูกหลาน คนใกล้ ตวั ส่งเสริ ม ดูแล ให้ มีกระดูก
ที่แข็งแรง ไม่เปราะหักง่ายกันนะคะ เพราะเมื่ออายุมากขึน้
ถ้ าอะไรพังไป อะไหล่หายาก และซ่อมไม่ง่ายค่ะ...

พอแม
่
่
ตองแสดงท
าที
้
่ เดียวกัน
โดย ก.ไตรคา

หลังการหย่ าร้ างหรื อแยกทางกัน
ก่อนที่ เราจะบอกอะไรเด็ก พ่อแม่ต้องปรั บความ
เข้ าใจให้ เห็นพ้ องต้ องกันก่อน เราไม่ควรมีการขัดแย้ งและ
กล่าวโทษกันไปมาต่อหน้ าเด็ก เพราะไม่มีอะไรที่จะทาลาย
ความเชื่อมัน่ ของเด็ก ที่มีตอ่ พ่อแม่ได้ มากเท่านี ้แล้ ว

ภาพจาก https://today.line.me

ทาความเข้ าใจว่ าทาไมเด็กจึงมีสองหน้ า
การที่เด็กกลายเป็ นคน 2 หน้ านัน้ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับความ
ขัดแย้ ง และท่าที่ของพ่อแม่ กล่าวคือ เมื่อแรกเริ่ ม มันเป็ น
ปั ญหาระหว่างพ่อกับแม่ ที่ ไม่ปรั บความเข้ าใจให้ ตรงกัน
และยิ่งกว่านัน้ คือ พ่ อแม่ โกรธกัน จึงตังใจท
้ าเรื่ องต่าง ๆ
ให้ ขดั กับอีกฝ่ าย เช่น การเลี ้ยงลูก คนหนึง่ สอน อีกคนปล่อย
คนหนึ่งลงโทษ อีกคนเอาใจเด็ก บรรยากาศในครอบครั ว
แบบนี ้ เด็กอาจจะกลายเป็ นคน 2 หน้ าได้ ง่ายมาก
เด็กวั ยตัง้ แต่ 3 ขวบขึน้ ไป สามารถรั บรู้ ถึงปั ญหาความ
ขัดแย้ งระหว่างพ่อกับแม่ และหาช่องว่างที่จะทาอะไร เพื่อ
เข้ าข้ างตัวเอง เช่น เด็กผู้ชายที่ซุกซน จนถูกพ่อทาโทษ เขา
จะร้ องไห้ และวิ่งไปหาแม่ เพื่อให้ แม่ปกป้อง ต่อไปเด็กก็จะ
ยิ่งซนไปเรื่ อย ๆ เพราะเขาจับช่อง ระหว่างพ่อกับแม่ได้ แล้ ว
เขาจะบอกว่า พ่อไม่ดีแต่แม่ดี เรารักแม่ เราไม่รักพ่อ เด็กจะ
เอนเอียงไปหาฝ่ ายที่ช่วยเขา รักฝ่ ายหนึง่ ไม่รักอีกฝ่ าย และ
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แม้ จะเป็ นความรั กกับฝ่ ายที่เข้ าข้ างเขา ก็ไม่ใช่ความรั กที่
แท้ จริ ง แต่เป็ นความรักที่เห็นแก่ตวั เองต่างหาก
พ่ อแม่ ต้องแสดงท่ าทีเดียวกันต่ อเด็ก
ความคิดที่ขัดแย้ งระหว่างพ่อแม่ จะส่งผลต่อเด็ก
จนกลายเป็ นปั ญหาได้ เช่น เด็กบางคนแบ่งปั นของเล่นให้
เพื่อนเล่นด้ วย พ่อเห็นแล้ วก็ชม ลูกนี ้ใจกว้ าง แต่แม่กลับว่า
ลูก โง่ เอาแต่ไ ปให้ คนอื่น เล่น ที คนอื่น ไม่เห็ น แบ่ งของให้
ตัวเองเล่นบ้ างเลย จากนันพ่
้ อกับแม่ก็เปิ ดศึกกัน ทิ ง้ ให้ เด็ก
“งง” อยู่คนเดียว
การแสดงอารมณ์โกรธ เพื่อต่อต้ านอีกฝ่ าย อาจจะ
ท าให้ จิ ต ใจของเด็กวุ่น วายสับ สน เพื่ อปกป้ องตนเอง วัน
หน้ าเด็กจะสังเกตุเราก่อนหรื อเดาใจเรา เวลาพูดก็จะพูดคา
ที่ ถูกใจเรา กลายเป็ นคนที่ หน้ าไหว้ หลังหลอก จึงไม่ดีต่อ
สุขภาพจิตของเด็ก
นักจิตวิทยากล่าวว่า ประเทศมีสองหัวก็แตกแยก
ครอบครัวมีสองหัวก็ย่อมพัง ซึง่ หมายความว่า ในบ้ านหนึง่
ถ้ าสามีภรรยา ต่างก็ยืนกรานในความเห็นของตนเอง เด็กก็
ไม่ร้ ู จะฟั งใคร สุดท้ ายครอบครัวก็สญ
ู เสียความปรองดอง
คนเรามีภูมิหลัง การศึกษาและอุปนิสยั ที่ต่างกัน จึงคิดเห็น
ต่ า งกั น มั น เป็ น เรื่ อ งปกติ แต่ ต้ องจ าไว้ ว่ า เราอย่ ามา
ถกเถียงกันต่ อหน้ าเด็ก ขณะที่พ่อหรื อแม่กาลังสอนเด็ก
อยู่ อีกฝ่ ายหนึ่ง ถ้ าไม่เห็นด้ วยก็ต้องอดทนไว้ ก่อน อย่าเพิ่ง
แสดงออกทันที แต่ต้องเก็บไว้ เจรจา ปรึกษากันระหว่างสอง
คนในตอนหลังที่เด็กไม่อยู่แล้ ว
ในการปรับความเข้ าใจนัน้ พ่อและแม่ก็ต้องเคารพ
ความคิดความรู้ สกึ ของอีกฝ่ ายหนึ่งด้ วย โดยไม่ยืนกรานว่า
ตนถูกต้ องอยู่ฝ่ายเดียว
เมื่อได้ ผลสรุ ปแล้ ว ค่อยเรี ยกเด็กมาคุย ยังไงก็ต้อง
ให้ เด็กรู้ ด้วยว่า พ่อแม่มีท่าทีเดียวกัน และยังคงรักลูกเสมอ
ถึงแม้ ทงคู
ั ้ จ่ ะไม่ได้ ใช้ ชีวิตร่ วมกันอีกแล้ ว
เด็กคือกระจกเงาของพ่ อแม่
ข้ อคิดเตือนใจพิเศษ
1. พ่อแม่แสดงคนละหน้ าต่อกัน สุดท้ ายลูกก็จะกลายเป็ น
คน 2 หน้ า

2. ก่อนที่จะแสดงท่าทีต่อลูก พ่อแม่ต้องปรับความเข้ าใจให้
ตรงกันก่อน
3. หากมีข้อข้ องใจ ยังสามารถปรึ กษากับเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายให้
คาปรึกษากับผู้ที่มีปัญหาในชีวิตคู่ได้
เด็ ก ๆ ก็ เ หมื อ นกั บ เถาวั ล ย์ นั่ น แหละ เมื่ อ
เถาวัลย์ เกิ ดขึน้ ณ ที่ ใด มันจะต้ องหาต้ นไม้ ที่จะเลื อ้ ยขึน้
เกาะเสมอ ในเมื่อต้ นไม้ ต้นหนึ่งอยู่ใกล้ 15 เซ็นติเมตร อีก
ต้ นอยู่ห่าง 10 เมตร เราคิดว่ามันจะเลื ้อยขึ ้นต้ นไหน มันก็จะ
เลือ้ ยขึน้ ต้ นที่ อยู่ใกล้ ที่สุดนั่นแหละ ต้ นที่ อยู่ไกล 10 เมตร
โน่น มันคงไม่เลื ้อยไปหรอก เพราะมันไกลเกินไป
ฉะนัน้ พ่ อแม่ เป็ นผู้ใกล้ ชิดลูกที่สุด ย่อมเป็ นผู้ที่
ลูก ๆ จะถื อเอาเป็ นแบบอย่าง จึงจาเป็ นอย่างยิ่ ง ที่ ต้องมี
การประพฤติ จรรยามารยาทให้ เด็กดู ไม่สอนเขาแต่ปาก
การยืน การเดิน การนัง่ การพูดอะไรทุกอย่าง เด็ก ๆ จะทา
ตาม เพราะเด็กนันไว
้ เขาไวกว่าผู้ใหญ่มากนักนะคะ.....

ภาพจาก http://www.friendforkids.com
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ใครเป็ นใคร ในคณะรัฐมนตรี ปี ค.ศ. 2019

คณะรัฐมนตรี และเสนาบดี:
แถวล่างจากซ้ ายคือ รองประธานาธิบดี และรัฐมนตรี Simonetta Sommaruga ประธานาธิบดี Ueli Maurer และ รัฐมนตรี Alain Berset
แถวบนจากซ้ ายคือ เสนาบดีประจาคณะรัฐมนตรี Walter Thurnherr, รัฐมนตรี Viola Amherd, รัฐมนตรี Guy Parmelin, รัฐมนตรี Ignazio Cassis,
รัฐมนตรี Karin Keller-Sutter

เมื่อ 5 ธันวาคม ค.ศ. 2018 มีการประชุมเลือกตัง้ เพื่อเปลี่ยนวาระ หน้ าที่ ในการปฏิบตั ิงาน และความรับผิดชอบ
ในกระทรวงต่างๆ ของคณะรัฐมนตรี ในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เพื่อทางานในปี ค.ศ. 2019 โดยตาแหน่งประธานาธิบดี เลือก
มาจากคณะรัฐมนตรี ที่มีอยู่ 7 คน ซึง่ ตาแหน่งประธานาธิบดี ตามรัฐธรรมนูญของสมาพันธรัฐสวิส มีวาระ 1 ปี และไม่ได้ ถือ
เป็ นประมุขของประเทศ ไม่ได้ เป็ นหัวหน้ า หรื อมีตาแหน่งสูงกว่าคณะรัฐมนตรี คนอื่นๆ แต่เป็ นตาแหน่งเพื่อมาทาหน้ าที่ เป็ น
ประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรี เป็ นตัวแทนของคณะรัฐมนตรี ในการแสดงปาฐกถาพิเศษ เนื่องในวันปี ใหม่ และวันชาติ
นอกจากนัน้ ยังทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนในการต้ อนรั บแขกบ้ าน แขกเมืองอย่างเป็ นทางการ และรวมถึงการเข้ าร่ วมประชุม
ประจาปี ขององค์การสหประชาชาติ สาหรับในปี ค.ศ. 2019 นาย Ueli Maurer ได้ รับเลือกให้ ดารงตาแหน่งประธานาธิ บดี
นาง Simonetta Sommaruga ด ารงต าแหน่ ง รองประธานาธิ บ ดี และนาย Walter Thurnherr เป็ นเสนาบดี ป ระจ า
คณะรัฐมนตรี ทาหน้ าที่ประสานงานระหว่างกระทรวงต่างๆ โดยจะเข้ าร่ วมประชุมคณะรัฐมนตรี และสามารถให้ คาแนะนา
ปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรี ได้ แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียง
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2017 นาย Ignazio Cassis ได้ รับเลือกตัง้ เข้ ามาเป็ นรัฐมนตรี แทน นาย Didier Burkhalter
และเขาเริ่ มปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ นรัฐมนตรี ประจากระทรวงการต่างประเทศ ตังแต่
้ 1 พฤศจิกายน 2017
และเมื่อ 5 ธันวาคม 2018 เลือกตังให้
้ นาง Viola Amherd จากพรรค SVP และนาง Karin Keller-Sutter เข้ ามา
เป็ นรัฐมนตรี แทนนาง Doris Leuthard และนาย Johann N. Schneider-Ammann
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คณะรัฐมนตรีสมาพันธรัฐสวิส – Swiss Federal Council ค.ศ. 2019
ชื่อ
วันเดือนปี เกิด

Ueli Maurer
เกิ ด 1 ธ.ค 1950

วันทีเ่ ริ่มปฏิบัติ
หน้ าทีใ่ น
คณะรั ฐมนตรี
10 ธันวาคม 2008

พรรคที่
สังกัด

มาจากรั ฐ

SVP

Zürich
(ZH)

ประธานาธิบดี และรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง

20 กันยายน 2017

FDP

Tessin
(TI)

ดูแลงานการต่างประเทศ

14 ธันวาคม 2011

SP

Freiburg
(FR)

ดูแลงานกระทรวงมหาดไทย

5 ธันวาคม 2018

FDP

St.Gallen
(SG)

ดูแลงานกระทรวงยุติธรรมและ
ตารวจ

5 ธันวาคม 2018

CVP

Wallis

ดูแลงานกระทรวงกลาโหม
งานป้องกันประเทศ
และการกีฬา

9 ธันวาคม 2015

SVP

Vaud
( VD)
หรือ Waadt

ดูแลงานด้ านเศรษฐศาสตร์
การศึกษา
และการวิจยั

22 กันยายน 2010

SP

Bern
(BE)

ดูแลงานกระทรวงสิ่งแวดล้ อม
การขนส่งพลังงานและการสื่อสาร

Ignazio Cassis
เกิ ด 13 เม. ย 1961

Alain Berset
เกิ ด 9 เม.ย 1972

Karin Keller-Sutter
เกิ ด 22 ธ.ค 1963

ภาระและหน้ าที่

Viola Amher
เกิ ด 1962

Guy Parmelin
เกิ ด 9 พ.ย 1959

Simonetta Sommaruga
เกิ ด 14 พ.ค 1960

ที่มา https://www.admin.ch/gov/de/start/departemente.html
แปลรวบรวมโดย KS
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ธรรมชาติ – ขอเท็
จจริงและตัวเลข
้
โดย แด่บพุ การี

Adelboden in the Bernese Oberland © Adelboden Tourism

เรามาทาความรู้ จกั กับบ้ านหลังที่สองของเราต่อ
จากฉบับเดือนธันวาคมปี ที่แล้ ว ซึง่ ยังคงเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับ
ภูมิศาสตร์ กนั ต่อนะคะ
ประเทศสวิ ต เซอร์ แลนด์ มี ทิ ว ทั ศ น์ ที มี สี สั น รู ปร่ าง
หลากหลาย และมีสิ่ งมีชี วิตที่ อยู่ตามธรรมชาติมากมาย
ประเทศนี ้จึงเป็ นที่ร้ ู จกั กันในความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์
ในใจกลางตัวเมือง
ประมาณ 30% พื ้นผิวของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
ถูกปกคลุมไปด้ วยป่ า
ความยาวของสายน ้าในสวิตเซอร์ แลนด์ร่วม
61,000 กิโลเมตร ส่วนที่ยาวที่สุดแบบต่อเนื่อง (ประมาณ
11,000 กิโลเมตรอยู่ในรัฐ Graubunden
มียอดเขา 48 แห่งที่มีความสูงกว่า 4,000 เมตร
นับว่ามี “four-thousanders” มากที่สดุ ในยุโรป
มีเส้ นทางเดินป่ าที่เชื่อมโยงกันเยอะมาก รวมยอด
ระยะทางแล้ ว มีกว่า 65,000 กิโลเมตร หรื อเท่ากับครึ่ งของ
ระยะทางรอบโลก
มีระดับสูงของพื ้นที่โดยเฉลี่ยที่ 1,307เมตร และ
23% ของพื ้นที่ อยู่ที่ระดับสูงกว่า 2,000 เมตร
ในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ สูญเสียที่ดิน ให้ กบั

กิจการอสังหาริ มทรัพย์ และการสร้ างระบบสาธารณูปโภค
ขันพื
้ ้นฐานในอัตรา 1 ตารางเมตร ต่อ วินาที
ประมาณ 36% ของพื ้นที่ทงหมดของประเทศ
ั้
เป็ น
พื ้นที่เพื่อการเกษตรกรรม
กลับสู่ธรรมชาติ
ป่ า ถึง ป่ า :
• มีป่าสาธารณะ 16 แห่ง ที่มีความสาคัญต่อ
ประเทศ โดยติ ด ป้ า ยว่ า “Swiss Park” สถานที่ เ หล่ า นี ้
นอกจากจะมีวิวทิวทัศน์ สีสนั อันงดงามแล้ ว ยังอุดมไปด้ วย
ความหลากหลายทางชี ว ภาพ และเป็ นทรั พ ย์ สิ น ทาง
วัฒนธรรม ที่มีคณ
ุ ภาพสูง และยังเป็ นแบบอย่างการพัฒนา
ที่ยงั่ ยืนของภูมิภาคด้ วย
• พื ้นที่ประมาณ หนึ่งในสาม ของประเทศ เป็ น
พื ้นที่ป่า
• ระยะทาง 61,000 กิโลเมตร คือ ความยาวของ
สายน ้าสวิส
• ในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ มีพืช ฟั งกัส และ สัตว์
50,000 สายพันธุ์ และ มี 3,700 สายพันธุ์ อยู่บนรายการที่
เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
• ธารน ้าแข็งที่ใหญ่ที่สดุ คือ ธารน ้าแข็งอัลเล็ตช์ ยาว
22.6 กิโลเมตร และเป็ นมรดกโลก

ที่มา:https://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/en/home/umwelt/
natur/natur---fakten-und-zahlen.html
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ถามมา ตอบไป

โดย พี่หญิงไทย

ถาม: สวัสดีค่ะพี่หญิงไทย ดิฉันมีปัญหาทะเลาะกับสามี
บ่อยมาก บางครัง้ สามีก็ทาร้ ายบีบคอ ข่มขู่ เมื่อดิฉนั ขอหย่า
เขาก็บอกจะส่งดิฉันกลับเมืองไทย นี่ก็อยู่ที่สวิตฯเข้ าปี ที่สี่
แล้ ว มีใบพานัก บี เรามีลกู ด้ วยกัน 1 คน เพิ่งจะอายุ 3 ขวบ
เท่านัน้ และดิฉันมีลูกติดมาด้ วยหนึ่งคน อายุ 10 ขวบ เขา
บอกไม่ให้ เอาลูกไปด้ วย ให้ กลับเมืองไทยคนเดียว จะส่งเงิน
ให้ ใช้ และถ้ าอยากมาเยี่ยมลูก ก็ให้ มาได้ แต่ดิฉันอยากให้
ลูกทังสองคนกลั
้
บเมืองไทยด้ วย ดิฉนั ควรทาอย่างไรดี
เรื่ องที่เราทะเลาะกัน บางครั ง้ ก็คือเรื่ องที่ไม่น่าจะเป็ นเรื่ อง
เขาห้ ามดิ ฉันออกไปคบเพื่ อน ดิ ฉัน ออกไปเที่ ย วหาเพื่ อน
เดือนละ 2-3 ครั ง้ เท่านัน้ มีบางครั ง้ ที่กลับดึก แต่ แม่สามีก็
มาช่วยเลี ้ยงลูก หรื อบางครัง้ สามี ก็ช่วยเลี ้ยงลูก ดิฉันไม่ได้
ทางาน ไม่มีเงินของตนเอง จึงต้ องขอเงินสามีเพื่อส่งให้ พ่อ
แม่ที่เมืองไทย ซึ่งสามีก็ไม่ค่อยอยากจะให้ ทาให้ เราต้ องมี
ปากเสียง เพราะสามีชอบด่าทอถึงพ่อถึงแม่
ตอบ: สวัสดีค่ะ คาถามของคุณ พี่หญิ งไทยขอแยกเป็ น
5 ข้ อ เพื่อหาคาตอบนะคะ
ข้ อแรก เกี่ยวกับสิทธิพานัก ส่งกลับเมืองไทยได้ ไหม
ข้ อสอง การพาลูกกลับไทย
ข้ อสาม การส่งเงินกลับเมืองไทย
ข้ อสี่ การหย่า สิทธิปกครองบุตร และค่าเลี ้ยงดู
ข้ อห้ า สัญญาปากเปล่าของฝ่ ายชาย เรื่ องส่งเงิน ถ้ ากลับ
เมืองไทย

ข้ อแรก เกี่ยวข้ องกับสิทธิพานัก ประเภท บี ของคุณ เป็ น
สิทธิ พานักชั่วคราว ต้ องต่ออายุปีต่อปี (สามีเป็ นชาวสวิส)
การได้ สิทธิ พานักประเภทนี ้ มีเหตุผลคืออยู่กับครอบครั ว
แรกทีเดียว คือสมรสและอยู่เป็ นสามีภรรยา และต่อมามีลกู
ด้ วยอีก 1 คน หลังจากเข้ าปี ที่ห้า คุณสามารถขอใบพานัก
ประเภท ซี (ประเภทถาวร)
สามีมีสิทธิส่งคุณกลับเมืองไทยไหม ถ้ าไม่ได้ อยู่ด้วยกัน
ฉันท์สามีภรรยา ไม่มีงานทา ก็จะไม่ได้ รับการต่อใบอนุญาต
พานัก บี แต่คุณมีลูก จึงย่อมมีสิทธิต่อใบพานักได้ และขอ
แนะนาให้ เริ่ มทาเรื่ องขอใบอนุญาตพานักประเภท ซี ไว้ แต่
บัดนีค้ ่ะ และไม่ว่าคุณจะมีใบพานัก บี หรื อ ซี ในกรณี ของ
คุณ สามีไม่มีสิทธิ ส่งคุณกลับเมืองไทย ในกรณี ท่ีคุณไม่
ยินยอม
ข้ อสอง การพาลูกกลั บไทย พ่อและแม่มีสิทธิ ปกครอง
ลูกเท่า ๆ กัน การพรากลูก โดยที่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึง่ ไม่ยินยอม
โดยเฉพาะการพาข้ ามเขตแดนประเทศ ถื อเป็ นความผิ ด
ทางอาญา (ติดคุก) ในคดีพรากผู้เยาว์ แต่คุณจะยอมจาก
ลูกไปหรื ออย่างไร หรื อจะอดทนเพื่ออนาคตของลูก เพราะ
จากสาเหตุของการมีปากเสียง อย่างที่ คุณเล่า ว่าเรื่ องไม่
เป็ นเรื่ อง ถ้ าฝ่ ายหนึ่งเย็น อาจช่วยให้ สถานการณ์ระหว่างคู่
สมรสดี ขึ น้ ไหม เพศแม่ น่ า จะมี ค วามอดทน อดกลัน้ ได้
มากกว่า นึก เสมอว่าเพื่ อลูก ปั ญ หาใหญ่ ที่ ต้องท าความ
เข้ าใจ คือ ข้ อสาม ค่ะ
ข้ อสาม การส่ งเงินกลั บเมืองไทย โดยทั่วไป คนสวิสไม่
เข้ าใจว่าทาไมคนไทยต้ องส่งเงินให้ พ่อแม่ บางคนส่งให้ ถึง
ญาติพี่น้องอีกด้ วย หลายคนจึงดิ ้นรนทางาน เพื่อให้ ได้ เงิน
เป็ น ของตนเอง เพราะจะว่าไปคนสวิ ส ไม่ไ ด้ ร่ ารวย แต่มี
รายได้ สมดุลกับรายจ่าย
กรณี ข องคุณ พี่ ห ญิ งไทยไม่ส ามารถคาดเดาว่ า
สามี มีฐานะอย่างไร มีเงินเดื อนเท่าไร แต่คณ
ุ ในฐานะของ
ภรรยา ฐานะของแม่บ้าน ควรจะพอทราบว่า เงินเดือนของ
สามี เ ท่ า ไร ขณะเดี ย วกั น ควรทราบว่ า ภายในบ้ านมี
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ค่าใช้ จ่ายเท่าไรด้ วย หลายคนบอกสามีไม่บอก ลองใช้ เสน่ห์
หญิ งนะคะ เราอยู่กับบ้ าน สอดส่องดูแลเอกสารของสามี
บ้ าง ใบเงินเดือน บิลต่าง ๆ ค่าบ้ าน ค่าน ้า ค่าไฟ ค่าอาหาร
ค่าประกันเจ็บป่ วย ค่ารถ ค่าภาษี .......และ.......อีกหลาย ๆ
ค่าใช้ จ่าย เพื่อประมวลว่า จะมีเงินเหลือเท่าไร เพื่อ สามีจะ
ได้ ไม่ เครี ยด เวลาที่เราขอเงินเขานะคะ ต้ องบอกว่า เห็นใจ
ในเรื่ องนี ้มากพอสมควรในทุกฝ่ าย ใจเย็นเข้ าหากันนะคะ
ข้ อสี่ การหย่ า สิ ท ธิ ป กครองลู ก และค่ า เลี้ ย งดู ถ้ า
ทะเลาะกันด้ วยเรื่ องไม่เป็ นเรื่ อง ไกล่เกลี่ยกันได้ ไม่น่าจะถึง
ขัน้ หย่าร้ างเลยนะคะ และเราจะแยกจากลูกได้ หรื อ ตาม
กฏหมาย สามี ภ รรยามี สิ ท ธิ แ ยกกั น อยู่ ได้ สองปี
หลังจากนันสามารถฟ้
้
องหย่าได้ แม้ ว่าอีกฝ่ ายจะไม่ยินยอม
การแยกอยู่หรื อการหย่าในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ต้ องขึ ้น
ศาล เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของทัง้ สองฝ่ าย ไม่ว่าจะ
เป็ นเรื่ องการแบ่งแยกทรัพย์ สิน การปกครองบุตร การจ่าย
ค่าเลี ้ยงดู ศาลเท่านันที
้ ่จะเป็ นผู้ตดั สิน
ถ้ าคุณยิ นยอมกลับเมืองไทยตามที่ สามีบอกเล่า
คุณจะเสียประโยชน์ หลายอย่าง ถ้ าอยากหย่า อยากกลับ
เมื อ งไทยจริ ง ๆ ยอมไปคนเดี ย ว ก็ ข อให้ ต่ อ สู้ใ นขัน้ ศาล
เรี ยกร้ องสิทธิของตนก่อนนะคะ
ข้ อห้ า สัญญาปากเปล่ า เรื่ องส่ งเงิน ถ้ ากลับเมืองไทย
พี่หญิงไทยไม่ได้ แนะ ให้ คณ
ุ ไม่เชื่อคาพูดที่ไม่มีลายลักษณ์
อักษร แต่กันไว้ ดีกว่าแก้ นะคะ ถ้ าเรื่ องแยกหรื อหย่า ถึงขัน้
ศาล จะมีบนั ทึกเรื่ องต่าง ๆ ที่ตกลงกันทังสองฝ่
้
าย จะดีกว่า
ใช่ไหม และถ้ ากลับเมืองไทยแล้ ว โอกาสที่จะกลับมา แม้ จะ
มาเยี่ยมลูก ก็คงไม่ง่ายอย่างที่คิด ในบางราย แม้ มีคาสัง่
ศาล แต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต าม ต้ อ งฟ้ อ งร้ องกั น อี ก รั ก และ
เมตตา ให้ อภัยซึง่ กันและกันดีกว่านะคะ
จึงขอให้ คณ
ุ อย่าใจร้ อน ความเป็ นแม่ จะช่วยให้ เรา
ใคร่ ครวญถึงความเป็ นอยู่ของลูกเป็ นหลัก มีความอดทน
ให้ สิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูก รั กษาความเป็ นครอบครั วให้ ลูกได้ รับ
ความอบอุ่นมากที่สุด ขอเป็ นกาลังใจให้ กับครอบครั วของ
คุณนะคะ…

ความสั มพันธดี
ิ ดี
์ ...ชีวต
Robert Waldinger ศาสตราจารย์ ท างจิ ต เวช
ค ลิ นิ ก ข อ ง โ ร ง เ รี ย น ก า ร แ พ ท ย์ Harvard แ ล ะ เ ป็ น
ผู้อานวยการคนปั จจุบันของโครงการศึกษาชี วิตมนุษย์ ที่
นานถึง 75 ปี เขานาผลการศึกษามาบอกต่อสาธารณชน
โดยศึกษาชีวิตของชาย 724 คน โดยใช้ ชุดคาถาม เกี่ยวกับ
ชี วิต งาน ความเป็ น อยู่ สุข ภาพ และการสัมภาษณ์ กลุ่ม
ตัวอย่าง บันทึกเอกสารทางการแพทย์ เก็บตัวอย่างเลือด
และสแกนสมองของพวกเขา คุยกับลูกๆ ของพวกเขา อัด
วิดีโอขณะที่พวกเขา เล่าความกังวลใจให้ ภรรยาฟั ง โดยเก็บ
ข้ อมูลทุกสองปี
บทเรี ยนที่ได้ จากข้ อมูล จากชีวิตของคนเหล่านี ้
ที่ชดั เจนที่สดุ จากการวิจยั 75 ปี คือ ความสัมพันธ์ ท่ ดี ีทา
ให้ เรา มีความสุขขึน้ และมีสุขภาพดีขนึ ้ ด้ วย 3 เหตุผล
1. ความโดดเดี่ยวนันเป็
้ นพิษ คนที่อยู่คนเดียว กลายเป็ นคน
ไม่มีความสุข สุขภาพเสื่อมโทรมตัง้ แต่ช่วงกลางของชี วิต
การทางานของสมองเสื่อมลงเร็ วกว่า และอายุสนกว่
ั ้ าคนที่
ไม่โดดเดี่ยว 2. ระดับความพึงพอใจต่อความสัมพันธ์ มีผล
ต่อสุขภาพ ชายที่มีความสัมพันธ์ ดีตอนอายุ 50 เป็ นชายที่
แข็งแรงที่สดุ ตอนเขาอายุ 80 ปี 3. การมีความสัมพันธ์ ที่ดี
กับ ภรรยา พึ่งพากัน ได้ ถึงแม้ จ ะทะเลาะกัน บ้ าง ก็ ท าให้
ในช่วงอายุ 80 มีความจาดีกว่าคนที่ไม่สามารถพึง่ พาใครได้
ชายหลายคนในงานวิจัย ตอนที่พวกเขาเป็ นหนุ่ม
เขาเชื่อว่า ชื่อเสียง ความร่ ารวย เป็ นการประสบความสาเร็ จ
สูงสุดของชีวิต และถือเป็ นชีวิตที่ดี แต่ งานวิจยั ชี ้ให้ เห็นแล้ ว
ว่า คนที่ประสบความสาเร็ จที่สุด คือคนที่ทุ่มเทเวลาให้ กบั
ครอบครัว เพื่อน และสังคมของเขา
แล้ ว คุ ณ ล่ ะ จะทุ่ม ให้ กับ ความสั ม พั นธ์ อย่ า ง
ที่ว่านีอ้ ย่ างไร?
ที่มา https://www.getabstract.com
แปลโดย KS
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ปฏิทน
ิ กิจกรรม
วันเสาร์ ท่ ี 18 พ.ค. 2019
เวลา 10.00 – 15.30 น.

วันที่ 4 - 9 มิ.ย. 2019

วันที่ 6 - 7 ก.ค. 2019
เวลา 10.00 - 18.00 น.
วันอาทิตย์ ท่ ี 1 ก.ย. 2019
10.00 – 17.00 น.

งานประชุมสามัญประจาปี และคนรุ่นใหม่ เล่ าเรื่อง
“ ฉัน...ในสองวัฒนธรรม”

โดยเยาวชนลูกครึ่ง ที่เกิดและอาศัยอยู่ในสวิตเซอร์ แลนด์
ที่ Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach
คอร์ สกรรมฐาน โดยท่ านเจ้ าคุณ พระภาวนาเขมคุณ วิ.
(พระอาจารย์ สุรศักดิ์ เขมรังสี) เจ้ าอาวาสวัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา
สถานที่ Ferienhaus Waldmatte,Oeschseitenstrasse 10, 3776 Oeschseite
งานเทศกาลไทย
ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
งานวันครอบครัว
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 ฟรังค์
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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รายงานการเงินประจาปี 2561 สมาคมหญิงไทยเพือ
่ หญิงไทย
Finanzabschluss 2018 des Vereins Thai Frauen für Thai Frauen

Eröffnungsbilanz
Postcheck-Konto
Handkasse
Saldo

บัญชีเงินฝาก
เงินสดหมุนเวียน

2017

2018

33'869.78

35'489.23

1'891.25
35'761.03

602.55
36'091.78

9'300.00

14'943.00

12'932.05

12'670.00

0.00
22'232.05

0.00
27'613.00

0.00

0.00

477.80

323.70

396.80

115.40

0.00

0.00

576.40

189.15

2'020.65

2'475.35

3'783.60

3'747.45

4'987.10

3'332.10

9'432.15

13'933.85

226.80
21'901.30

315.65
24'432.65

330.75

3'180.35

35'489.23

38'176.58

602.55
36'091.78

1'095.55
39'272.13

Erfolgsrechnung
Mitgliederbeiträge
Unterstützungsbeiträge
Verrechnungssteuer / Zinsen
Total Erträge

ค่าบารุงสมาชิก
เงินบริจาค
ดอกเบี ้ยเงินฝาก

Ausgaben detailliert
Weiterbildung
Honorare
Geräte / Reparaturen
Fachliteratur
Büromaterial
Porti / Telephon
Drucksachen
Verwaltungsaufwand (Spesen)
Seminar / Tagung / GV
Spesen PostFinance
Total Ausgaben

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

Gewinn / Verlust

Bilanz
Aktiv
Postfinance
Kasse
Total flüssige Mittel

บัญชีเงินฝาก
เงินสดหมุนเวียน
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งานเลี้ ยงอาลา
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ 2561 สมาคมหญิงไทยฯ ร่วมกับสมาคม ชมรมต่าง ๆ และชาวไทย ในสวิตเซอร์แลนด์
ร่วมกันจัดงานเลี้ ยงส่ง คุณใจไทย อุปการนิติเกษตร อัครราชทูตที่ปรึกษา และคุณชลฤทัย จูพฒ
ั นกุล ทีป่ รึกษา
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน์ ในโอกาสครบวาระการดารงตาแหน่ง

ทีมแม่ครัว (ทีมนี้ สาคัญมาก ขาดเธอเราจะหิว) ขอเก็บภาพเป็ นที่ระลึก กับคุณใจไทย อุปการนิ ติเกษตร และคูส่ มรส

วันอ ังคารที่ 4 ธ ันวาคม พ.ศ. 2561
ตัวแทนสมาคมฯ และสมาชิกร่วมงาน วันคล ้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ ประจาปี พ.ศ. 2561
จัดโดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร ์น โดยมีเอกอัครราชทูต นายจักรี ศรีชวนะ เป็ นประธานในพิธ ี
่
ทีโรงแรม
Bellevue Palace กรุงเบิร ์น

