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วนัที ่11 มถินุายน พ.ศ. 2561  
หญงิไทยสญัจร ไปใหค้วามรู ้เร ือ่ง “ กฏหมายสวสิ – ไทย น่ารู ้” 
ที ่Romantik Hotel Stern, Reichsgasse 11, 7000 Chur  

ขอขอบคุณ คณุสุนนัทา มูลเลอ่ร ์ผูส้นบัสนุนการจดังานในคร ัง้นี ้ 

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

ขอขอบคุณ  คณุ 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 

 
ผูม้อีปุการคณุ  ตอ่สมาคมหญงิไทยเพือ่ หญงิไทย 

สวติเซอรแ์ลนด ์เสมอมา 
 

               Thank you very much for your great support 
 

 

คุณชลฤทยั จูพฒันกุล ท่ีปรึกษา สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเบิรน์  ตวัแทนมอบของ

ท่ีระลึก แด่คุณสุนันทา มึลเลอร์ ผูส้นับสนุน เคร่ืองด่ืม (ฟรี) สถานท่ี และอาหาร ใน

การจดัสมัมนา ในราคามากกว่ามิตรภาพ ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสน้ี อีกครั้งนะคะ 

 

http://www.schloss-wyl.ch/
http://www.schloss-wyl.ch/
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 รวงข้าว          ปีท่ี 21 ฉบับเดือนเมษายน 2562/2019 

 
สมาคมหญิงไทยเพือ่หญิงไทย สวิตเซอร์แลนด์                                       

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

facebook.com/thaifrauen.swiss 
……………………………………………………… 
คณะกรรมการสมาคมฯ 
ประธาน : จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต 
รองประธาน และทะเบียน: กวุลัยา รีเดอร์ 
เหรัญญิก : พรพรรณ เวงเงอร์ 
ประชาสัมพันธ์ : กลัยา ฟิงค์                        
เลขานุการ : ญาณพชั  ดินเน่ 
ผู้ ช่วยเลขานุการ : มณฑา คนูซ์- บญุจริง 
บรรณาธิการ : กหุลาบ ไทรโพธ์ิภู ่
เว็ปมาสเตอร์ : Dr. Hans Rieder 
ที่ปรึกษา : สมบตัิ มากลัน่ –เรอบิเย  ศกัดา บวัลอย 
…………………………………………...... 
บรรณาธิการ จัดท าปกและรูปเล่ม:  กหุลาบ ไทรโพธ์ิภู ่  
จัดท าปกหน้า : อนชุา ชยัชมภ ู
ช่างภาพ : กวุลัยา รีเดอร์   
กองบรรณาธิการ : กวุลัยา รีเดอร์  จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต 
พิสูจน์อักษร : จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต 
นักเขียน : ก. ไตรค า ข้าเจ้า คนปรุงชา ต้นข้าว พี่หญิงไทย เฟราฮีรชิ 
และโยทะกา  
นักแปล : ศกัดา บวัลอย  แดบ่พุการี  ล าดวน และ KS 

ขอขอบคุณ ผู้จดัท าปกหน้า คณุอนชุา ชยัชมภ ูภาพปกหน้าจากครูตุ๊ก 
คณุ Ben คณุหนิง ภาพปกหลงัจาก Nicha  Photolife คณุคิด 
ภาพประกอบในเลม่จากกเูกิล้ และจากชา่งภาพของสมาคมฯ  
 
 

 

สารบญั 

เร่ืองจากปก 
5 ไทยโพ้นทะเล 
เร่ืองจากเมอืงไทย 
6  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
กฎหมายน่ารู้  
8 กฏหมายท่ีเปล่ียนแปลง 
9 สดและใหม ่  
11 หารายได้พิเศษท่ีบ้าน  
12 เสียแล้ว...จากไปแล้ว 
13 ตดัออกจากกองมรดก  
สรรหามาเล่า 
14 เพราะเราคดิวา่....เรายงัมีเวลา 
15  ไมมี่ค าวา่ยาก...หากรู้จกัปรับตวั  
สขุภาพกาย ใจ 
18 พืชสมนุไพร คือของขวญัจากธรรมชาติ 
20 กระดกูพรุน กระดกูบาง   
สาระน่ารู้ 
22 พอ่แมต้่องแสดงทา่ทีเดียวกนั 

24 ใครเป็นใคร ในคณะรัฐมนตรี ปี ค.ศ. 2019 
26 ธรรมชาต-ิข้อเท็จจริง และตวัเลข   
28 ความสมัพนัธ์ดี ...ชีวิตดี   
หญิงไทย 
4 บทบรรณาธิการ และ สารจากประธาน 
27 ถามมา ตอบไป  
29 ปฏิทินกิจกรรม 
30 รายงานการเงินสมาคมฯปี 2018

 
 
 
 

 
 
 

https://www.thaifrauenverein.ch/
https://www.thaifrauenverein.ch/
mailto:vorstand@thaifrauenverein.ch
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บทบรรณาธกิาร  
สวสัดีคะ่เพ่ือนผู้อา่นวารสารรวงข้าวทกุท่าน  

รวงข้าว ฉบบัแรกของปี พ.ศ. 2562 ขึน้ปกด้วยเร่ืองราวของ
เด็ก เยาวชน ท่ีเกิดและเติบโตในครอบครัว และสงัคมสอง
วฒันธรรม เกร่ินน าในเร่ือง “ไทยโพ้นทะเล” เพ่ือเชิญชวน
เพ่ือนผู้อา่น เข้าร่วมประชมุสามญัประจ าปี ในวนัเสาร์ท่ี 18 
พฤษภาคม ท่ีจะถึงนี ้ซึ่งเราเชิญเยาวชนคนรุ่นใหม่มา
พูดคุยให้ฟัง จากมุมมองของพวกเขาท่ีเติบโตในสอง
วัฒนธรรม มาแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้าใจในเดก็ พร้อมเคลด็ลบัการเลีย้งดเูด็ก
สองวฒันธรรมนะคะ 

ในเดือนพฤษภาคมนี  ้ จะมีพระราชพิ ธีบรม
ราชาภิเษก ต้นข้าวจะมาเล่าให้ฟังว่ามีความพิเศษเช่นไรท่ี
เราคนไทยควรรู้ เพราะรากเหง้าเรานัน้ มีพระมหากษัตริย์ 
เป็นพระประมขุของชาติมา 800 กวา่ปีแล้วนะคะ 

 ด้านกฏหมาย มีทัง้กฎหมายใหม่ท่ีเปลี่ยนแปลง 
ท่ีพวกเราถึงแม้จะได้ใบอนุญาตพ านักซีแล้ว ก็ใช่ว่าจะน่ิง
นอนใจ ไม่สนใจศึกษาหาความรู้ รัฐอาจเรียกกลับคืนได้
เช่นกนั เพราะเขาอยากให้คนของเขา ทนัโลก ทนัเหตกุารณ์ 
เก่งและสามารถท่ีจะอยู่บนโลกใบนีไ้ด้ไมล่ าบากทัง้เราและ
เขานะคะ อยู่บนโลกใบนีต้้องเรียนรู้แบบไมม่ีสิน้สุดคะ่ 

สรรหามาเล่า ฉบับนีโ้ยทะกามาเล่าเร่ืองเศร้า ๆ 
ให้เราท่ีมีชีวิตอยู่ ได้มองเห็นสจัธรรมของชีวิต และคิดจะท า
อะไร ให้ท า เพราะเราไม่รู้หรอกว่า เราจะมีเวลาถึงเมื่อไหร่ 
โปรดอย่าคิดวา่ เรายงัมีเวลานะคะ 

และอยากจะบอกท่านผู้ อ่านว่า เร่ืองท่ีเราน ามา
เสนอนัน้ ไม่ควรรอช้า ขอให้รีบเปิดไปอ่านกนัเลยดีกว่าค่ะ 
กหุลาบ ไทรโพธิภ์ู ่(saipopoo@gmx.ch) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
สารจากประธาน 
สวสัดีคะ่เพ่ือนสมาชิกและผู้อา่นทกุคน 
 ช่วงต้นปีท่ีผ่านมา มีข่าวสาร เหตกุารณ์ท่ีเก่ียวข้อง
กบัเราชาวไทย และเราควรให้ความสนใจ เพราะจะมีผลตอ่
คนไทย ประเทศไทยในระยะยาว นั่นคือการท่ีจะมีการ
เลือกตัง้ตามระบอบประชาธิปไตย ในวนัท่ี 24 มีนาคม ศก
นี ้เลือกตัง้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส) แล้วประเทศไทย
จะได้ผู้ ใดเป็นนายกรัฐมนตรี  กวา่รวงข้าวจะถงึมือท่าน เรา
ก็คงทราบกนัแล้วมงัคะ 
 กับข่าวส าคัญท่ีสุด คือ การพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลท่ี 10 ซึ่งทรงมีพระราชด าริ ให้
ประกอบการพระราชพิธีฯ ตามพระราชประเพณี เพ่ือความ
เป็นสวสัดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจกัร จงึทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตัง้การพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ในวนัท่ี 4 พฤษภาคม พุทธศกัราช 2562 
และมีก าหนดพระราชพิธีการต่างๆ ระหว่างวันท่ี 4- 6 
พฤษภาคม นีด้้วย 
 นับเป็นงานมหามงคลของพสกนิกรชาวไทย
ทัง้หลาย ท่ีจะได้เรียนรู้พระราชพิธีศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีมิได้เกิดขึน้
บ่อยครัง้ พวกเราผู้ เป็นพสกนิกรจะได้เฝ้าชมพระบารมีและ
ติดตามการพระราชพิธีนี ้ 
 ส่วนการท างานของสมาคมฯ คงจะเดินหน้าตอ่ไป
ได้ เราย า้เสมอว่า เราต้องการคนรุ่นใหม่นะคะ  มาเป็น
ก าลังเสริมให้กับคนเก่าคนแก่ พวกเรารอคุณอยู่นะคะ 
ก่อนท่ีเราจะต้องส่งสัญญาณ SOS “ขอ” แทนการ“ให้” 
ขอบคุณท่ี เป็นก าลังกายและก าลังใจให้กับสมาคม
หญิงไทยเพ่ือหญิงไทย ในสวิตเซอร์แลนด์ คะ่ 
   
  

mailto:saipopoo@gmx.ch
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โดย ข้าเจ้า 
นานมากกว่า 50 ปี ท่ีคนไทยจ านวนหนึ่งย้ายถ่ิน

ไปอยู่ต่างประเทศ เช่น อเมริกา ยุโรป นิวซีแลนด์ เป็นต้น 
การย้ายถ่ินไปอเมริกา และนิวซีแลนด์ ส่วนใหญ่ไปเพ่ือ
แสวงโอกาสท ามาหากิน ผู้ ย้ายถ่ินเป็นผู้มีวิชาความรู้ มี
โอกาสหางาน หาเงิน ท่ีดีกว่าในเมืองไทย เป็นยุค “ไปขุด
ทอง” สร้างครอบครัว ซึง่ส่วนใหญ่จะมีคู่สมรสเป็นคนไทย
ด้วยกนั 
 ส่วนในยุโรป ผู้ ท่ีย้ายมา ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง โดย
การสมรสกับชาวต่างชาติ ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ หวงั
ว่าการมาอยู่ในยุโรป จะสร้างงานสร้างเงิน เพ่ือดูแล
ครอบค รัวใน เมือง ไทยไ ด้ดี กว่ า  หลายคนประสบ
ความส าเร็จดงัท่ีปรารถนา หลายรายก็ผิดหวงั ด้วยปัจจยั
หลายประการ   
 ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ บ้านหลงัท่ีสองของ
เราชาวไทยจ านวนหนึง่ (ตามการคาดคะเนของสถานทตูฯ 
มีประมาณ สามหมื่นคน ซึ่งไม่สามารถยืนยันตัวเลขท่ี
แน่นอน) ตามกาลและเวลา เหตุผลของการย้ายถ่ิน 
เปลี่ยนไปบ้าง แต่ละวนัจะได้ข่าวว่ามีคนไทย ย้ายเข้ามา
อยู่ในสวิตฯ ส่วนใหญ่ก็มาแต่งงาน แต่สถานะของสาวไทย
เปลี่ยนไป เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ มีการศึกษาใน
ระดับท่ีสูงขึน้ อาจเป็นเพราะการพัฒนาเทคโนโลยี การ
สื่อสาร การคมนาคม ท่ีเป็นปัจจัยให้ทัง้สองฝ่ายมีโอกาส
เลือกมากขึน้ 
 กาลเวลาผ่านไป จากท่ีผู้หญิงไทย มาคนเดียว มา
ท างาน หรือมาแตง่งาน บางคนมีลกูติดมาด้วย และเดก็รุ่น
นัน้  บัดนีก้็ เ ป็นผู้ ใหญ่มีครอบครัว มีลูกของตน เป็น
ประชากรอีกรุ่นหนึ่งแล้ว คนไทยหรือหญิงไทยทัง้รุ่นแรก ๆ 
ท่ีย้ายมาอยู่ จนถงึรุ่นปัจจบุนั ซึง่ย้ายมาเพ่ือสร้างครอบครัว 
มีลกู มีการงานอาชีพ ใช้ชีวิต ปรับตวัเข้ากบัสงัคมใหม่ แต่
ส่วนใหญ่ไม่เคยลืมบ้านเกิด ยังรักษาวัฒนธรรมไทย 

ถ่ายทอดให้ลูกหลาน เช่น การใช้ภาษาไทย เ รียนรู้
ศิลปวฒันธรรม และการนบัถือศาสนาพทุธ อนัเป็นศาสนา
ประจ าชาติ และได้รับการเลีย้งดู ปลูกฝังให้เติบโตในสอง
วฒันธรรม สวิส-ไทย พวกเขามีประสบการณ์ การใช้ชีวิต 
การเ รียน การศึกษา ประสมประสานระหว่างสอง
วฒันธรรม พวกเขาคิดอย่างไร เมื่อวนัท่ีเขาเป็นเด็ก ถูกพ่อ
และแม่เลีย้งมาแบบนัน้ พ่อต้องการแบบนี ้แต่แม่ต้องการ
แบบนี ้ซึ่งพ่อแม่ ย่อมน าเสนอสิ่งท่ีดีท่ีสดุให้ลกู แต่ ตวัลูก
เองหล่ะ เขามีสิทธิท าอะไรได้แค่ไหน ตอนนัน้เขาคิด
อย่างไร เขาปรับตวัในความตา่งได้ไหม เขาเห็นความพิเศษ
ในสิ่งท่ีหลายคนไม่มีไหม หรือเขาอยากเป็นอย่างนัน้จริง
หรือไม ่ ต้องมีอะไรพิเศษบ้างหรอกนะ 
 น่าสนใจใช่ไหมคะ เพราะเราก็อยากรู้เหมือนกัน 
จงึจดัเวทีให้วยัผู้ ใหญ่ตอนต้น สองวฒันธรรม มาเปิดใจ มา
เลา่เร่ืองของตน กบัชีวิตท่ีผ่านมา เพ่ือให้เราเรียนรู้ เพ่ือคณุ
แมแ่ละคณุพ่อทัง้หลายจะน าไปปรับใช้ในการเลีย้งลกู จาก
คนท่ีผ่านช่วงเวลานัน้กันมาแล้ว มาเป็นก าลงัใจให้กนั ใน
วันเสาร์ท่ี 18 พฤษภาคมนี ้ท่ี Pfrundhaus Kirchlindach 
เวลา 13.00-15.30 น. พบกบัคนรุ่นใหม ่เลา่เร่ือง  

“ฉัน...ในสองวฒันธรรม” 

 
เอกอคัรราชทตู นายจกัรี ศรีชีวนะ กบัเด็ก ๆ ครูอาสา และผู้ปกครอง  
ในกิจกรรมหนึ่งของสมาคมครูไทยในสวิตเซอร์แลนด์ 

“ จากเรียนรู้ สู่ มุ่งม่ัน  ฝันใฝ่หา 
เติบโตมา  จากสัมพนัธ์  มั่นทัง้สอง 
ไทย- สวิส   จิตรวมหน่ึง  จึ่งตระกอง 

สุขสมปอง ในโลกของ  สองวฒันธรรม” 
ประพนัธ์โดยมกุกี ้
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โดย ต้นข้าว 

ชาวไทยทัว่สารทิศ ต่างปิติยินดี รับข่าวมหามงคล
ต้อนรับวนัปีใหม่ พุทธศกัราช 2562 เน่ืองด้วย สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลท่ี 
10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ตัง้การพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยพระราชทานเวลาพระราชพิธี 
ระหว่างวนัท่ี 4 ถึง 6  พฤษภาคม พ.ศ. 2562 การพระราช
พิธีเช่นนี ้พวกเราคงไม่ได้พบเห็นกันบ่อยนัก (ครัง้สุดท้าย 
เมื่อปี พ.ศ. 2493 ซึ่งห่างกับปัจจุบันเกือบ 70 ปี) สมควรท่ี
จะค้นคว้าหาความรู้มาประกอบการ ช่ืนชมพระราช
ประเพณีนี ้ 

เมื่อพระเจ้าแผ่นดินสวรรคตตามโบราณราช
ประเพณีไทยพระนามของผู้ ท่ี ไ ด้ รับการเลือกให้ เ ป็น
พระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ ก็จะยังใช้พระนามเพียง 
“สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั” ไม่มีค าว่า “พระบาท” ขึน้ต้น เคร่ือง
ยศบางอย่างก็ต้องลด เช่น พระเศวตฉตัร มีเพียง 7 ชัน้ มิใช่ 

9 ชัน้ ค าสัง่ของพระองค์ ก็ไม่เรียกว่า พระบรมราชโองการ 
จนกว่าจะได้ทรงรับการบรมราชาภิเษก จึงถวายพระ
เกียรติยศโดยสมบรูณ์ 

พระราชพิ ธีบรมราชาภิเษกนี  ้เ ป็นค รั ้ง ท่ี  12 
นบัตัง้แตพ่ระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก มหาราช 
ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี  การเป็นครัง้ท่ี 
12 แม้ท่ีผ่านมาในกรุงรัตนโกสินทร์จะมีเพียง 10 รัชกาล ก็
เพราะในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกฯ มีพิธีบรมราชาภิเษก 2 ครัง้เน่ืองในครัง้แรกไม่ได้จัด
เต็มตามโบราณราชประ เพณี  และ ใน รัชสมัยของ
พระบาทสมเดจ็พระจลุจอม เกล้าเจ้าอยู่หวั ต้องทรงกระท า
พิธีบรมราชาภิเษก 2 ครัง้ เน่ืองจากในครัง้แรกพระองค์มี
พระชนมายุเพียง 15 พรรษา เมื่อมีพระชนมายุ 20 พรรษา
จงึได้ทรงกระท าพิธีบรมราชาภิเษกอีกครัง้หนึง่  และในสมยั
พระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้ทรงกระท าพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษกครัง้แรก เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2453 แต่งดการเสด็จเลียบพระนครและการร่ืนเริง
ต่ างๆ  เพราะอยู่ ในช่ วง ไ ว้ทุก ข์ ในงานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อถวายพระ
เพลิงพระบรมศพแล้ว จึงท าพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สมโภชอีกครัง้ เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม พ.ศ. 2454  

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเพียงพระองค์
เดียว ท่ีไม่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพราะ
ขณะเมื่อพระองค์เสด็จขึน้ครองราชสมบัติ มีพระชนมายุ
เพียง 19 พรรษา ยังไม่ทรงบรรลุนิติภาวะ จึงต้องมีคณะ
ผู้ ส าเร็จราชการแทนพระองค์ และเสด็จไปทรงศึกษาท่ี
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อเสด็จนิวัติพระนครชั่วคราว 
เสด็จสวรรคต เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ก่อนท่ีจะ
ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
ก าหนดการพระราชพธีิ  

ส าหรับผู้ ท่ีต้องการติดตามชมพระบารมีในการพระ
ราชพิธีฯ ครัง้ท่ี 12 ซึง่มีดงันี ้ตามพระราชโองการ 
วันที่ 4 พฤษภาคม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเสด็จ
ออกมหาสมาคม พระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี 
คณะรัฐมนตรี ข้าราชการผู้ ใหญ่ เฝ้าทูลละอองพระบาท
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ถวายพระพรชัยมงคล จากนัน้ พระราชพิธีเฉลิมพระราช
มณเฑียร 
วันที่ 5 พฤษภาคม พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยพระ
นามาภิไธยและสถาปนาฐานนัดรศกัด์ิพระบรมวงศานุวงศ์
จากนัน้เสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทาง
สถลมารค 
วันที่ 6 พฤษภาคม เสดจ็ออก ณ สีหบญัชร พระท่ีนัง่สทุไธ
สวรรย์ปราสาท คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศ
เฝา้ทลูละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชยัมงคล 
ขัน้ตอนการประกอบพธีิ 
 ก่อนถึงวันพระราชพิธีตามพระราชโองการ  มี
ขัน้ตอนการเตรียมเป็นหลกัส าคญั 3 ขัน้ตอน ได้แก่  
ขัน้เตรียมการเบือ้งต้น 
 ขัน้ตอนนีป้ระกอบด้วย การเตรียมน า้อภิเษกและ
น า้สรงพระมุรธาภิเษก ซึ่งเป็นการตกัน า้(พิธีพลีกรรม)จาก
แหล่งน า้ศักด์ิสิทธ์ิทั่วประเทศ และท าพิธีเสกน า้พระพุทธ
มนต์ ณ พุทธเจดียสถานส าคัญตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่ว
ราชอาณาจักร แล้วส่งมาเจือปนเป็นน า้มุรธาภิเษกให้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัสรง และทรงรับน า้อภิเษกใน
วนัพระราชพิธีราชาอภิเษกต่อไป ซึ่งการตกัน า้ในครัง้นี ้จะ
กระท าในเดือนเมษายน ต่อเน่ืองไปถงึวนัท่ี 2-3 พฤษภาคม  
นัน่คือพิธีการเร่ิมก่อนแล้วตัง้แตเ่ดือนเมษายนเป็นต้นไป 
พระราชพธีิเบือ้งกลาง 
 ระหวา่งวนัท่ี 4 ถงึ 6  พฤษภาคม ซึง่วนัส าคญัท่ีสดุ
คือวันท่ี 4 พฤษภาคม เป็นวันบรมราชาภิเษก ต่อไปจะ
เรียกวา่ “วันฉัตรมงคล” และวนัท่ี 5 พฤษภาคม ประชาชน
จะได้ช่ืนชมพระบารมี ในขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค 
จะใช้เวลาทัง้หมด 4 ชั่วโมงคร่ึง จากพระท่ีนั่งดุสิตมหา
ปราสาท ไปวดับวรนิเวศวิหาร วดัราชบพิตรสถิตมหาสีมา
ราม และวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลาราม ส่วนทางชลมารค 
จะมีช่วงปลายเดือนตุลาคม ซึ่งจะได้ชมขบวนเรือพระราช
พิธี 47 ล า ใช้ฝีพาย จ านวน 2,200 นาย มีเห่เรือตลอด
ระยะทาง 4 กม. ส่วนวันท่ี 6 พฤษภาคม จะเสด็จออก ณ 
สีหบญัชร  พระท่ีนัง่สทุไธสวรรย์ปราสาท ประชาชนสามารถ

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชยัมงคลได้ท่ีสนาม
ไชย สวนสราญรมย์ ศาลฎีกา ไปจนถงึสนามหลวง  

แค่เพียงจินตนาการตามก าหนดพระราชพิธีท่ี
กล่าวมาก็ปลาบปลืม้ไปล่วงหน้าแล้ว ทางคณะกรรมการ
การจัดการพระราชพิธี และรัฐบาลเตรียมพร้อมทุกด้าน 
รวมถึงการบูรณะ โบราณสถานรอบเส้นทางเสด็จฯให้สม
พระเกียรติ และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  กับ
เตรียมก าลังพล รักษาความปลอดภัย ติดตามการ
ประชาสมัพนัธ์ได้ใน www.phralan.in.th  
กจิกรรมเบือ้งปลาย 
มีพิธีตอ่เน่ือง เช่นวนัท่ี 8-9  พฤษภาคม คือวนัพืชมงคล  

คณะกรรมการอ านวยการ  การจดัพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ประกอบด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมา รี  เ ป็นองค์ประธาน ท่ีป รึกษา มี
นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน
คณะกรรมการอ านวยการจดัพระราชพิธีฯ 

ในโอกาสพระราชพิธีฯนี ้รัฐบาลเตรียมจัดท า
เหรียญท่ีระลกึ และเหรียญเฉลิมพระเกียรติ เสือ้เหลืองตรา
สญัลกัษณ์ รีบจองกนัก่อนท่ีจะหมดนะคะ และเชิญชวนให้
ประชาชนใส่เสือ้เหลือง 4 เดือน เฉลิมพระเกียรติในหลวง
รัชกาลที่ 10 

เราพสกนิกรในพระองค์ท่าน แม้อยู่ห่างไกล บาง
ท่านคงมีโอกาสเดินทางกลับเมืองไทย เพ่ือไปชมพระราช
พิธีอย่างใกล้ชิด แต่การสื่อสารในโลกแห่งโซเชียลยุคนี ้ช่วย
ให้เราเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ได้ แม้นในระยะไกล เราคงตัง้
ตา รอคอยช่ืนชมพระบารมีนี ้ได้ใกล้ชิดเช่นกนั และในฉบบั
ต่อไป รวงข้าวคงได้ภาพงดงามในพระราชพิธีฯมาบันทึก
เป็นสิริมงคลตอ่ไป 

กราบถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิรลงกรณบดินทรเทพยวรางกรู  

ข อ พ ร ะ อ ง ค์ ท ร ง พ ร ะ เ จ ริ ญ ย่ิ ง ยื น น า น  
 ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า 
สมาคมหญิงไทยเพ่ือหญิงไทย สวิตเซอร์แลนด์ 
ที่มา: PPTV Online, Thaipost.net, Thairat.co.th, 
th.m.wikipedia.org, lifestyle.campus-star.com

http://www.phralan.in.th/
http://www.phralan.in.th/
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ภาพโดย krcrtv.com 

ทกุ ๆ ปี กฏหมายจะปรับเปลี่ยนมากมาก น้อยมาก ส าหรับปี
นี ้มีอะไรท่ีเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ไปติดตามกนัเลยครับ… 
➢ เงินสะสมส่วนตัว (เสาที่ 3) 
การฝากเงินประกนัสะสมส่วนตวั เสาที ่สาม แบบ 3a 
ส าหรับคนที่เป็นลกูจ้าง สามารถฝากและน ามาลดหย่อน
ภาษีได้สงูขึน้เป็น 6,826 ฟรังค์ และส าหรับใครที่ประกอบ
ธุรกิจส่วนตวั สามารถจ่ายเงินสะสมส่วนตวัแบบ 3a นี ้ได้
สงูสดุถึง 34,128 ฟรังค์ 
➢ ยารักษาโรค 
คณะรัฐมนตรีอนุมตัิ ให้ผู้ ป่วยสามารถซือ้ยาบางอย่างได้
เอง โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ใบสัง่แพทย์ ยาเหล่านัน้ เช่น ยา
แก้แพ้ (อาการ Heuschnupfen) ที่มีสารส่วนประกอบของ 
Antihistamin 
➢ วิทยุ และ โทรทัศน์ 
ทุกๆ บ้านจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรับสญัญานวิทยแุละ
โทรทศัน์ให้แก่ บริษัท Serafe ซึง่รับสมัปทานต่อจากบริษัท 
Billag ที่หมดสญัญาไป และค่าธรรมเนียมลดลงเป็น 365 
ฟรังค์ ต่อปี ((เป็นอตัราเหมาจ่าย ไม่ได้คิดตามจ านวน
เคร่ืองรับสญัญาณแบบระบบเก่า) 
➢ เงินฝากเสาที่สอง 
ลกูจ้างต้องมีรายได้ ต่อปีมากกว่า 21,330 ฟรังค์ (แทน
อตัราเดิม 21,150 ฟรังก์) จึงจะสามารถฝากเงินเข้ากองทุน
สวสัดิการส าหรับผู้ประกอบอาชีพได้  
➢ ฟ้องบังคับหนีส้ิน:  วิธีการถอนชื่อคุณออกจาก

ทะเบียนบังคับหนีส้ินได้ดังนี ้                                

ทุก ๆ คนสามารถฟ้องบงัคบัหนีส้นิ
กบัผู้ ใดก็ได้ โดยไม่จ าเป็นต้องให้เหตผุลในการฟ้องร้อง 
หากมีการด าเนินการไปถึงขัน้ตอนดงักล่าวแล้ว ชื่อของผู้
ถ ูกฟ้องจะไม่โดนลบออกไปง่าย ๆ แต่ถ้าผู้ ใดโดนฟ้อง
บงัคบัหนีโ้ดยไม่เป็นธรรม หลงัจากที่ได้รับหมายฟ้องแล้ว 
ผู้นัน้จะต้องรีบใช้สิทธิคดัค้านตามกฎหมายใหม่ได้ และยงั
สามารถขยายระยะเวลาออกไปเพ่ิมขึน้เป็น 3 เดือนในการ
ยื่นขอให้ลบชื่อของตน ออกจากทะเบียนรายชื่อผู้ถูกฟอ้ง
บงัคบัหนี ้หลงัจากผู้ถูกฟ้องได้ย่ืนเร่ืองขอถอนชื่อออกแล้ว 
ต่อมาก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหนี  ้ที่จะต้องแสดงหลกัฐานการ
ฟ้องบงัคบัหนีภ้ายในระยะเวลา 20 วนั ว่าจะด าเนินการ
ฟ้องร้องบงัคบัหนีต้่อ หรือ จะยินยอมยกฟ้อง หากเจ้าหนี ้
ไม่กระท าการดงักล่าวตามระยะเวลาท่ีก าหนด รายช่ือของ
ลกูหนีที้่ถกูฟ้องก็จะไม่ปรากฏในทะเบียนการฟ้องบงัคบั
หนีอ้ีกต่อไป  
➢ ผู้สูงอายุที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแล: มีอิสระ 

ในการเลือกมากขึน้ 
เมื่อก่อน ผู้สงูอายุท่ีไม่สามารถย้ายท่ีพกั ไปบ้านพกัคนชรา
ในรัฐอื่น เพราะไม่ชดัเจนว่ารัฐใด จะเป็นผู้ เสียค่าใช้จ่าย 
แต่กฎหมายใหม่ ให้ยึดหลกัว่า ผู้สงูอายุมีภูมิล าเนาเดิม
อยู่ท่ีใด ให้รัฐนัน้ เป็นผู้ รับผิดชอบเร่ืองค่าใช้จ่าย ให้รัฐแห่ง
ใหม่ท่ีผู้สงูอายุไปพกั  
➢ การช่วยเหลือเหยื่อ หรือผู้เคราะห์ร้าย:  สิทธิ 

รับความช่วยเหลือนานขึน้  
กฎหมายใหม่ ส าหรับผู้ ที่ตกเป็นเหย่ือในคดีอาชญากรรม 
สามารถย่ืนค าร้อง ขอรับเงินช่วยเหลือเป็นค่าท าขวญั หรือ 
ค่าทดแทนความเสียหายได้ภายใน 5 ปี (จากเดิมภายใน 2 
ปี) โดยค่าชดเชยสงูสดุส าหรับเหยื่อ (ค่าท าขวญัส าหรับ
เหยื่อ เป็นเงิน 70,000 ฟรังค์ ส าหรับญาติ ๆ ของเหยื่อ 
35,000 ฟรังค์ และค่าเสียหายที่เกิดขึน้กบัเหยื่อ120,000 
ฟรังค์) ส่วนอาชญากรรมที่เกิดในตา่งประเทศ เหยื่อไม่
สามารถเรียกร้องเงินขอช่วยเหลือได้  
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➢ รับราชการทหาร 
ตามกฎหมายใหม่ระบุว ่า ผู้ ใดเลื ่อนการเข้ารับฝึก

ทหารและหลงัจากสิน้สดุระยะเวลาเข้าฝึกทหารแล้ว แต่ยงั
ปฏิบตัิหน้าท่ีไม่ครบตามก าหนด จะต้องเสียค่าปรับหรือค่า
ทดแทนการเป็นทหาร โดยมีระยะเวลาในการจ่ายค่าปรับ
นานขึน้ โดยเร่ิมจากอายุ 19 ไปจนถึงอายุ 37 ปี (กฎหมาย
เก่า เร่ิมตัง้แต่อายุ 20 ถึง 30 ปี) ซึง่สามารถ ยื่นเร่ืองจ่าย
ค่าทดแทนการเข้าไปเป็นทหารประจ าการที่กองทหารได้
สงูสดุ 11 ครัง้   
➢ การไปรษณีย์: เข้าถงึได้เร็วขึน้ 

Swiss Post ต้องปรับปรุงการให้บริการแก่ลกูค้า นัน่
คือ ในตวัเมืองที่มีประชากรอาศยัอยู่ หรือมีผู้มาใช้บริการ 
15,000 คน  จะต้องม ีที ่ท าการไปรษณีย ์หรือตวัแทน
ให้บริการไปรษณีย์ และต้องรองรับจ านวณประชากร 90 
เปอร์เซ็นต์ของแต่ละรัฐ (ท่ีผ่านมาใช้มาตรฐานการค านวณ
ค ่าถั ว่ เฉลี ่ยประชากรภายในประเทศ) โดยที ่ท าการ
ไปรษณีย์ ต้องอยู ่ไม ่ไกลจากช ุมชน  ซึ ง่คนในช ุมชน 
สามารถเดินทางด้วยเท้า หรือรถโดยสารสาธารณะไปถงึ
ได้ ภายใน 20 นาที จากเดิมใช้เวลา 30 นาที 
 

Quelle:https://www.beobachter.ch/gesetze-recht/rechtliche-
neuerungen-was-andert-sich-2019 AKTUALISIERT AM 27.  
DEZEMBER 2018 

แปลโดย ศกัดา บวัลอย 
 
 

 
 

โดย ก.ไตรค า 

กฎหมายต่าง ๆ มีผลบังคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2019 
มีดงัตอ่ไปนี ้

 ช า ว ต่ า ง ช า ติ ที่ อ า ศั ย อ ยู่ ใ น ป ร ะ เ ท ศ
สวิตเซอร์แลนด์  (D: Ausländergesetz; F: Loi fédérale 
sur les étrangers) ตอ่ไปนีต้้องมีคณุสมบตัิตามท่ีกฏหมาย
ก าหนด ก่อนได้รับการพิจารณาให้ต่อใบอนุญาตพ านัก
ประเภทตา่ง ๆ  
ท่านที่มีหนังสือคู่มือการด ารงชีวิตในสวิตเซอร์แลนด์ 
กรุณาเปิดไปอ่านหน้า 52 ถึงหน้า 60 หรือเปิดอ่านใน
เว็บไซต์ ของสมาคมหญิงไทยเพ่ือหญิงไทย กฎหมายใหม่
ท่ีจะท าให้ชาวต่างชาติในสวิตเซอร์แลนด์ มีความวิตก
กงัวลมากขึน้ คือ ผู้ถือใบอนุญาตพ านักประเภท C ถ้ามี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วน เหมาะสม อาจจะถูกลดลงมาเป็น
ใบอนญุาตพ านกัประเภท B ถ้าท่านมีเพ่ือนท่ีได้ใบอนญุาต
ประเภท C กรุณาไปประกาศ บอกต่อ ๆ ด้วย ให้รีบไปเรียน
ภาษา หางานท า เพ่ิมศกัยภาพให้ตวัเอง เพราะต่อไปนีต้้อง
สู้มากขึน้  

 กฎหมายคุ้มครองเด็กและผู้ใหญ่ Kindes-und 
Erwachsenenschutzrecht (F: Droit de la protection  
de l'enfant et de l'adulte) 
ใหม่ ต่อไปนีอ้นุญาตให้ เจ้าหน้าท่ีทุกคนท่ีมีอาชีพท างาน
เก่ียวข้องกับเด็ก เช่น ครู เจ้าหน้าท่ีในสถานเลีย้งเด็ก ครู
สอนดนตรี ผู้ ฝึกนกักีฬา เม่ือเกิดความสงสยัเคลือบแคลงว่า 
เด็กถูกล่วงละเมิดสิทธ์ิ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือ

สดและใหม่ 

https://www.beobachter.ch/gesetze-recht/rechtliche-neuerungen-was-andert-sich-2019
https://www.beobachter.ch/gesetze-recht/rechtliche-neuerungen-was-andert-sich-2019
https://www.beobachter.ch/gesetze-recht/rechtliche-neuerungen-was-andert-sich-2019
https://www.beobachter.ch/gesetze-recht/rechtliche-neuerungen-was-andert-sich-2019
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จิตใจ ผู้มีอาชีพเหลา่นี ้ต้องรายงาน(แจ้งความ)ให้เจ้าหน้าท่ี 
ผู้ รับผิดชอบได้ทราบ 
การเปล่ียนแปลงอีกเ ร่ือง  คือ เมื่อก่อน แพทย์ นัก
กฎหมาย นกัจิตวิทยา (ผู้ประกอบวิชาชีพกลุม่นีไ้ม่สามารถ
เปิดเผยความลบัของคนไข้หรือลูกค้า) แต่กฎหมายใหม่ 
อนุญาตให้ผู้ ประกอบอาชีพกลุ่มนี  ้เปิดเผยความลับแก่
เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบได้ ถ้าเห็นว่าเด็กได้รับการปฏิบตัิ ไม่
ถกูต้องและไมเ่หมาะสม  

 กฎหมายการจราจร Strassenverkehrsgesetz 
(F: Loi fédérale sur la circulation routière) 
ผู้ขับข่ียานพาหนะ ขับไปได้เร่ือย ๆ จนอายุครบ 75 ปี ต้อง
ไปตรวจสุขภาพทุก 2 ปี และแพทย์ท่ีตรวจ (เป็นแพทย์ซึ่ง
ได้รับการรับรองจากรัฐ) มีอายุสงูสดุไม่เกิน 75 ปี เน่ืองจาก
รัฐบาลเห็นว่าผู้สูงอายุในปัจจุบันนี ้มีสุขภาพแข็งแรงกว่า
สมยัก่อน 

 เกี่ ยวกับการแพทย์  Fortpflanzungsmedizin-
Gesetz (F: Loi fédérale sur la procréation)  
เ น่ืองจากการแพทย์ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา  มีความ
เจริญก้าวหน้ามากขึน้เร่ือย ๆ ท าให้จ านวนผู้ เข้ารับการ
รักษา ภาวะการมีบุตรยาก มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ด้วย จึงมีการ
ปรับปรุงกฎหมายใหม่ กฎหมายฉบับนีเ้ป็นกฎหมายท่ี
รองรับความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการทางการแพทย์ 
เพ่ือประโยชน์ของเดก็ท่ีเกิดโดยอาศยัเทคโนโลยีช่วย  
การเจริญพันธ์ุทางการแพทย์ส่วนส าคัญ กลา่ววา่ 

บุคคลใดท่ีเกิดจากมารดาท่ีรับน า้เชือ้อสจิุจากชายท่ีบริจาค
ไว้แก่แพทย์ ถ้าอยากรู้ว่าบิดาคือใคร บุคคลนัน้สามารถขอ
ข้อมูลได้ง่ายขึน้  โดยการขอผ่านทางอิเมลได้ โดยไม่
จ า เ ป็ น ต้ อ ง ไ ป ท่ี  Eidgenössisches Amt für das 
Zivilstandswesen (F: Office fédéral de l'état civil) ซึ่ ง
เก็บข้อมลูในระยะเวลา 80 ปี หลงัจากเขาได้บริจาคน า้เชือ้
อสุจิ ถ้าเด็กอายุเกิน 18 ปีแล้ว สามารถเขียนขอข้อมูล
เก่ียวกับบิดาจากเจ้าหน้าท่ีได้ ตัง้แต่ปี ค.ศ. 2001 เป็นต้น
มา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ให้ระบขุ้อมลูเก่ียวกบัผู้บริจาค 
น า้เชือ้อสุจิไว้ด้วย ถ้าเด็กอายุยังไม่ถึง 18 ปี แต่ต้องการ
ข้อมลูของผู้บริจาค เน่ืองจากปัญหาสขุภาพของเดก็ จะต้อง
มีเหตผุลเพียงพอในการประกอบการขอข้อมลู 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม Mehrwertsteuergesetz (F: Loi 
sur la taxe sur la valeur ajoutée) 
ใหม่: เก่ียวกับการสั่งซือ้สินค้าออนไลน์จากต่างประเทศ
โพ้นทะเล  (D: Übersee; F: à l’étranger) ทุกบ ริ ษัท ท่ีมี
ยอดขายมากกว่า 100,000 ฟรังค์ต่อปี มีหน้าท่ีเรียกเก็บ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมจากลูกค้าส่งให้รัฐบาลสวิส และตัง้แต่วนัท่ี 
28 ธันวาคม 2018 เป็นต้นมา ลูกค้าจากสวิส ไม่สามารถ
สัง่ซือ้สินค้าจาก Amazon.com และรวมทัง้เว็บไซต์อื่น ๆ ท่ี
ไมใ่ช่ EU-Websites ยกเว้นจาก E-Books และ Apps 

 การใช้เคร่ืองซักผ้าและเคร่ืองอบผ้า 
ขอเล่าย้อนอดีตถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตของครอบครัว
สวิสเม่ือหลายสิบปีท่ีผ่านมา  สามีจะกลบัมารับประทาน 
อาหารกลางวันท่ีบ้าน แม่บ้านทัง้เมืองก็ต้องท าอาหาร
พร้อมกัน ซึ่ง ต้องใ ช้พลังงานมาก ท าใ ห้บางรัฐ เช่น 
Solothurn (Soleure) und Aargau (Argovie)ออกกฎหมาย
ห้ามใช้เคร่ืองซกัผ้า และเคร่ืองอบผ้าในเวลา11-12.00 น.
กฎหมายใหม่  เห็นว่าปัจจุบันนี  ้ประชาชนท าอาหาร
รับประทานท่ีบ้านน้อยลง จึงเห็นควรว่า ให้ยกเลิกกฎหมาย
เก่าเสีย เดี๋ยวนีแ้ค่กดโทรศพัท์แล้วนั่งตบพุงรอไม่นานจะมี
คนน าอาหารมาสง่ถงึบ้าน ... 
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ภาพจาก saga.co.uk  

บางครัง้ พวกเราคนไทย ท่ีมีฝีมือไม่ว่าจะท าขนม หรือ
อาหาร ใครชิมก็ว่าอร่อย ท าให้เราคิดว่า เราน่าจะหารายได้
จากความสามารถท่ีเรามี เพ่ือเป็นรายได้พิเศษนะ และ
ล าดวนซึ่งเป็นคนท่ีอ่านวารสาร Beobachter เป็นประจ า 
เห็นเร่ืองนีน้่าสนใจ จึงน ามาฝากกัน เผ่ือพวกเราสนใจท า
กิจการสร้างรายได้ จะได้รู้ว่าสวิตเซอร์แลนด์นัน้เขามีกฎ
อย่างไรบ้างนะคะ ไปติดตามกันเลย จากค าถาม ค าตอบ
ตวัอย่างดงันีค้ะ่  

1. ฉันเป็นช่างเสริมสวย แล้วฉนัก็อยากมีรายได้ 
เพ่ิมในช่วงวนัหยดุสดุสปัดาห์ ฉนัอยากจะใช้ห้องเช่าของฉนั
มาเป็นสถานเสริมความงามได้ไหม 
ตอบ..ไม่ได้ค่ะ เพราะคณุเช่าห้องเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศยั จงึไม่
สามารถจะเปิดร้านท าธุรกิจได้ และคุณก็ท าไม่ได้เช่นกัน 
หากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของห้องเช่า แต่อย่างน้อยคณุ
สามารถสอบถามไปท่ีอ าเภอได้วา่ ในบริเวณท่ีคณุอยู่อาศยั
นัน้ เขาอนญุาตให้ท าได้ไหม  

2. แยม ท่ีฉนัท าเองนี ้รสชาดดีเหลือเกิน ถ้าฉนัจะท า 
ขาย จะเป็นไปได้ไหม 
ตอบ.. โดยปกติแล้ว ได้ค่ะ  แต่ถ้าใครท าของเพ่ือการ
บริโภคจากท่ีบ้าน ออกไปจ าหน่าย นั่นคือ มีเร่ืองความ
ปลอดภัยของผู้ซือ้เข้ามาเก่ียวข้อง ข้อนีจ้ึงต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของสินค้าเพ่ือการบริโภค และคุณต้องแจ้ง
หน่วยงานด้านเคมีของรัฐ โดยคณุต้องแจ้งว่าในสินค้าของ
คณุมีส่วนผสมอะไรบ้าง มีกระบวนการท าอย่างไร อปุกรณ์
ตา่ง ๆ ท่ีใช้เป็นอย่างไร เป็นต้น 

3. ฉันท าอาชีพอสิระ( Freelance) เป็นนกัออกแบบ  

และบ่อยครัง้ฉันก็ท างานท่ีบ้านเช่าของฉัน ฉันท าแบบนีไ้ด้
ไหม 
ตอบ..ได้ค่ะ คุณสามารถใช้ห้องท่ีมีอยู่ในบ้าน หรืออพาต
เม้นท์ ท่ีคณุเช่า เป็นได้ทัง้ท่ีท างาน และท่ีอยู่อาศยั ตราบใด
ท่ีคุณไม่ได้ท าเสียงดังรบกวนคนอื่น หรือไม่ได้ท าสิ่งอื่นใด 
รบกวนเพ่ือนบ้าน เช่น กลิ่นท่ีรุนแรง (อาหาร หรือกัญชา) 
ออกจากห้องมาท่ีโถงบนัได รบกวนเพ่ือนบ้าน และคุณต้อง
ไม่ต่อเติม เสริมแต่งห้อง ท่ีพัก หรือใช้งานห้องพัก มาก
เกินไป นั่นหมายความว่า  คุณสามารถใช้ ท่ีพัก เ ป็น
ส านกังาน หรือ Home Office ได้นัน่เอง 

4. อพาตเม้นท์ของฉันในรัฐ Tessin ฉนัท าเป็น 
Airbnb ให้นักท่องเท่ียวเช่า เจ้าของอพาตเม้นท์คนอื่น ๆ
สามารถห้ามฉนัท าได้ไหม  
ตอบ..ขอให้คุณดูกฎระเบียบข้อบังคับของการเป็น
เจ้าของท่ีพกัร่วมกนั ถ้าไม่มีเร่ืองนีก้ล่าวไว้ คณุก็ต้องท าให้
เหมือนกิจการโรงแรม ว่าปีหนึ่งมีคนเข้ามาพักได้ก่ีวัน 
เจ้าของห้องคนอื่น ๆ สามารถห้ามไมใ่ห้ท าได้ไหม แต่ดีท่ีสดุ 
คือ ถ้าไม่มีก าหนดไว้ ควรมีการประชุม ร่วมกันก าหนดกฏ
ระเบียบกนัใหม่ ระหว่างเจ้าของห้องพกั ว่าจะยินยอมให้มี
คนแปลกหน้าเข้ามาอยู่อาศยัในลกัษณะนีไ้ด้ไหม อย่างไร 

5. สมาคมของเรา ก าลงัวางแผนจดังานกินเลีย้ง 
เร่ืองอาหารและเคร่ืองดื่มของสมาชิก มีเร่ืองอะไรบ้างท่ีพวก
เราต้องระวงั 
ตอบ.. สมาชิก ที่ต้องการกินอาหาร เขาต้องทราบเร่ือง
ความสะอาดปลอดภยัของสิ่งท่ีจะน ามาปรุงเป็นอาหารและ
ต้องมีมาตรฐานควบคุมคุณภาพ และถ้าขายเคร่ืองดื่มท่ีมี
แอลกอฮอล์ ก็ต้องเสียภาษีแอลกอฮอล์ และต้องปฏิบตัิตาม
กฎ เช่น มีป้ายเขียนบอกไว้ว่าเราจะไม่จ าหน่ายเคร่ืองดื่มท่ี
มีแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนท่ีมีอายุต ่ากว่า 16 ปี และไม่
จ าหน่ายสรุา/เหล้าให้กบัเยาวชนท่ีมีอายุต ่ากว่า 18 ปี และ
ต้องแจ้งกบัอ าเภอและหน่วยควบคมุคณุภาพอาหารของรัฐ
ด้วยนะคะ... 
ที่มา วารสาร Beobachter ฉบบับ 12 ธนัวาคม 2018 
แปลและเรียบเรียงโดย ล าดวน 
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สิ่งท่ีเรามักจะได้ยินเสมอคือ คุณพ่อจากไปนาน
แล้ว หรือคณุแมเ่สียแล้ว เราจะไมค่อ่ยใช้ค าวา่ “ตาย” 
แตเ่ม่ือมีการตายเกิดขึน้ สญัญาตา่ง ๆ ท่ีผู้ตายท าไว้ เม่ือยงั
มีชีวิตอยู่ จะถูกเปลี่ยนไป เป็นของทายาท หรือของผู้ รับ
มรดก มีสญัญาบางอย่างเท่านัน้ท่ีสิน้สดุไปพร้อมกบัผู้ตาย 

ดงันัน้ทายาทหรือผู้ รับมรดกต้องท าหน้าท่ี ค้นหา
ทกุสญัญา เพ่ือท าการบอกเลิก 
เพราะมีสัญญาอีกส่วนหน่ึง ที่ยังอยู่ ต่อไปจนกว่าจะมี
การบอกเลิกสัญญานัน้ ๆ เช่น 

 

สัญญาเช่า การบอกเลิกสญัญา ระยะเวลาแต่ละท่ี จะไม่
เหมือนกนั ขอให้ทายาทติดตามหาข้อมลู  
ธนาคาร บัญชีเงินฝาก ถามธนาคาร เจ้าหน้าท่ีจะบอกว่า
ต้องแสดงหลกัฐานอะไรบ้าง กรณีนีท้างธนาคาร 
จะขอเอกสารมากมาย ส าหรับ credit card บอกเลิกได้ง่าย 
หลงัจากการเสียชีวิต 
เงินกู้ ก็เป็นภาระของทายาท สิ่งนีส้ าคัญมาก เพราะถ้า
สญัญาท่ีท าไว้ก่อนนัน้ ยังไม่สิน้สุด ทายาทต้องจ่ายต่อไป 
เน่ืองจากเจ้าของเงินต้องการดอกเบีย้ ให้รีบถามเจ้าของ
เงินกู้อย่างเร็ว เพราะถ้าไม่ท าตามสญัญา ส่วนมากจะถูก
ปรับและจ่ายแพง 
Abos ค่าโทรศัพท์ ค่าสิ่ งพิมพ์  แม้จะเสียชีวิตแล้ว แต่
สญัญานัน้ยงัอยู่ ยกเว้นคา่เดินทาง เช่น SBB/CFF  
ทายาทจะได้รับเงินคืนบ้าง 

• ค่าน า้ ค่าไฟ สญัญานีย้งัอยู่จนกวา่ทายาทจะแจ้งยกเลิก 

• ค่าประกันต่าง ๆ เช่น ประกนับ้าน ประกนัรถ  โดยเฉพาะ
การประกนับ้าน การประกนัจะสิน้สดุ เมื่อทรัพย์ถูกแบ่งใน
กรณีท่ีมีทายาทหลายคน  

• สัญญาที่ท าไว้กับทนายความ นายหน้า และท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ทายาทสามารถบอกเลิกสญัญาได้ทนัที 

• ช่างฝีมือ สญัญาท่ีท าไว้ ด าเนินตอ่ไปจนหมดวนัสญัญา 
 

• สัญญาที่สิน้สุดไปพร้อมกับการตาย เช่น 
• เม่ือลูกจ้างเสียชีวิต สัญญาจ้างงานสิน้สุดเช่นกัน ฝ่าย

นายจ้างต้องจ่ายเงินเดือนให้ผู้ตายอีกหน่ึงเดือน ถ้า
สญัญาจ้างงานมีเวลามากกวา่ 5 ปี และผู้ตายมีคูส่มรสหรือ
บตุร นายจ้างต้องจ่ายเงินเดือนให้ทายาท 2 เดือน 

• การประกันสุขภาพ สญัญาสิน้สุดลงพร้อมผู้ตาย บริษัท
ประกนัต้องจ่ายเงินประกนัส่วนท่ีจ่ายไปแล้วคืน เราต้องไม่
ลืมวา่ ทกุคนจ่ายเงินประกนัสขุภาพลว่งหน้า  

• ค่าสมาชกิสมาคมต่าง ๆ สัน้สุดลงพร้อมผู้ตาย 

• ภาษีค่าโทรทัศน์ วิทยุ สิน้สดุวนัสิน้เดือน ไม่ใช่วนัท่ีมีการ
ตาย ถ้าไมม่ีใครอยู่บ้านตอ่ไป ต้องแจ้ง 
 

• สรุปบทความนี  ้ เป็นเร่ืองท่ีทายาทหรือผู้ รับมรดกต้อง
รวบรวมและตามแจ้งบอกเลิกสัญญา การผิดสัญญานัน้ 
เป็นเร่ืองท่ีไม่ควรกระท าอย่างย่ิง เพราะจะเป็นเหตุให้
ทายาทเสียเงินคา่ปรับ 
ท่านจะเห็นว่าในสวิตเซอร์แลนด์นัน้ ทุกคนมีการท าสญัญา
สารพัด เมื่อมีการเสียชีวิตเกิดขึน้ จะมีงานต้องจัดการ
มากมาย ซึง่ใช้เวลานาน กวา่ทกุอย่างจะเรียบร้อยนะคะ... 
 

Quelle: KGeld, Februar 2019, Nr. 1 
แปลและเรียบเรียงโดย ก.ไตรค า 
  

 
 
 

เสียแลว้…จากไปแล้ว 
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มรดก เป็นเร่ืองที่ทายาทจะได้รับเม่ือเจ้าของ
มรดกเสียชีวิต และเม่ือเจ้าของมรดก ไม่อยากยก
มรดก ให้กบัผู้มีสิทธิรับทรัพย์มรดกตามกฏหมาย ซึง่ได้แก่ 
คู่สมรส บุตร หรือ บิดามารดาของผู้ตาย  เขาจะท าได้ไหม 
อย่างไร ไปติดตามกนัครับ  

เจ้าของมรดก จะตัดสิทธิการรับมรดกของ
ทายาทโดยธรรมได้  โดยการเขียน พินยักรรม แสดงความ
จ านงในการตดัสิทธิรับทรัพย์มรดกของบุคคลดงักล่าว ซึ่ง
การตดัสิทธิของทายาทโดยธรรม ออกจากกองมรดกนัน้ ไม่
ง่ายท่ีจะได้รับการอนมุตัิจากศาล มีเพียงกรณีดงัตอ่ไปนี ้ 

 หากทายาท ผู้ มีสิทธ์ิรับมรดก กระท าความผิดร้ายแรงตอ่
เจ้าของมรดก หรือบคุคลใกล้ชิดของเจ้าของมรดก ซึง่บคุคล
นัน้ มีสิทธิในทรัพย์มรดกนัน้ด้วย 

 ผู้มีสิทธิรับมรดก กระท าความความผิดร้ายแรง ต่อเจ้าของ
มรดก หรือญาติผู้ ใดผู้ หนึ่งของบุคคลดังกล่าวข้างต้นท่ีมี
สิทธิในทรัพย์มรดกนัน้ นั่นคือผู้มีสิทธิรับมรดก ปล่อยปละ
ละเลยหน้าท่ีการให้ความช่วยเหลือดแูลครอบครัว ต่อบิดา
มารดา คูส่มรส หรือตอ่บตุร อย่างร้ายแรง 

หากมีเร่ืองทะเลาะเบาะแว้งภายในครอบครัว 
ไม่สามารถน ามาเป็นเหตุผล ในการตัดออกจากกอง
มรดกได้ เพราะไมถื่อวา่เป็นการกระท าความผิดหน้าท่ีตาม
กฏหมายครอบครัว 

สิ่งท่ีท าให้การตัดออกจากกองมรดก มีผลตาม
กฏหมาย คือ ศาลจะดูเหตุผล ของการตัดออกจากกอง
มรดก เช่น ในกรณีท่ีคู่สมรส ไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องใน
การดูแลคู่สมรส หลังจากได้รับการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็ง 
หรือ หากทายาทผู้นัน้ ฉ้อฉลทรัพย์จ านวนมาก อนัจะท าให้
ทายาทโดยธรรม หรือผู้ อื่นมีอันต้องตกอยู่ในสถานการณ์
ยากจนลงได้ หรือ ในกรณีท่ีบตุรชายแจ้งความผิดคดีอาญา
ต่อบิดาโดยไม่ยุติธรรม ศาลสามารถอนุมตัิการตดัสิทธิการ
รับมรดกของบตุรคนดงักลา่วได้ตามค าร้อง เป็นต้น 
 

ถ้าทายาทมีหนีท่้วมหัว เจ้าของมรดกสามารถ
ตัดออกจากกองมรดกได้ หากทายาทโดยธรรมผู้นัน้ มีใบ
หนีส้ญู เน่ืองจากโดนฟ้องบงัคบัหนี ้ เจ้าของมรดกสามารถ 
ตัดสิทธิการรับมรดกตามกฏหมายของทายาทผู้ นัน้ออก 
เหลือคร่ึงหนึ่งจากสดัส่วนอนัพึงได้ แต่ทัง้นีจ้ะต้องน าส่วน
ตา่งดงักลา่ว มอบให้แก่บตุรของทายาทโดยธรรมผู้นัน้ตอ่ไป 
แล้วถ้าหาก ทายาทโดยธรรมที่โดนตัดออกจากกอง
มรดกเน่ืองจากมีหนีสู้ญ  แต่ ณ เวลาที่เจ้าของมรดก
ตาย ทายาทโดยธรรมผู้นั้นไม่มีหนี ้ดังกล่าวแล้ว 
ทายาทผู้นัน้ สามารถร้องขอ ให้มีการยกเลิกการตัดสิทธิ
ออกจากกองมรดกนัน้ได้ ทัง้นีจ้ะต้องไม่มีใบหนีส้ญู หรือว่า
มูลค่าของหนีสู้ญ จะต้องมีจ านวนไม่เกิน ¼ ของทรัพย์
มรดกในสว่นแบ่งท่ีพงึได้ของบคุคลนัน้ 

และเป็นเร่ืองจ าเป็น ต้องให้เหตุผล ในการตัด
ทายาทโดยธรรมออกจากกองมรดก และควรมีหลกัฐาน
ต่าง ๆ หรือ มีเอกสารแนบประกอบด้วย มิฉะนัน้จะไม่มีผล
ตามกฏหมาย  
ถ้าหากว่าทายาทโดยธรรมถูกตัดออกจากกองมรดก
โดยไม่เป็นธรรม บุคคลนัน้สามารถคัดค้าน  การตัด
ออกจากกองมรดกได้ โดยทายาทโดยธรรมท่ีมีส่วนแบ่ง
ในกองมรดก จะต้องแสดงหลกัฐานว่า การถูกตดัออกจาก
กองมรดกนัน้ ขาดเหตุผลท่ีเหมาะสมต่อศาล หากเจ้าของ
มรดก ไม่สามารถแสดงหลกัฐานท่ีชัดเจนได้  การตดัออก
จากกองมรดกนัน้ จะถูกเพิกถอน ศาลจะพิจารณาอนุมตัิ
ส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทท่ีถูกตัดออกจากกอง
มรดก ตามสดัสว่นอนัพงึได้ตามกฏหมายตอ่ไป .... 
 เพราะฉะนัน้ ครอบครัวเดียวกนั รัก ดแูลกนัและกนั
ให้ดี และอย่าก่อหนี ้ ถ้าไม่อยากถูกตดัออกจากกองมรดก
นะครับ... 
ที่มา นิตยสาร saldo 1/2018  
ผู้ เขียน Marina Rössli  แปลโดย ศกัดา บวัลอย  
เรียบเรียงโดย KS 

 
 

ตดัออกจากกองมรดก 
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เพราะเราคดิวา่..เรายงัมเีวลา 
 โดย โยทะกา 

 ภาพจาก weheartit.com 

ในช่วงปลายปีที่ ผ่านมาจนถึงต้นปีนีเ้ป็นช่วงท่ี
โยทะกาต้องต่อสู้ กับความรู้สึกโศกเศร้าทัง้ในเร่ืองท่ีเกิด
ขึน้กับตนเองและเกิดขึน้กับคนใกล้ตวั รวมไปถึงเร่ืองราว
ของคนรอบข้าง 
 การต้องจากลาคนท่ีเรารักไปยงัสถานท่ีไกล ๆ นัน้
ล้วนแต่น ามาซึ่งความโศกเศร้า แต่การจาก “เป็น” อย่าง
น้อยท่ีสุดเราก็ยังเป่ียมไปด้วยความหวงัท่ีจะได้พบเจอกัน
อีก ส่วนการจากไปท่ีน าความทุกข์เศร้าอย่างแสนสาหัสมา
ให้แก่ผู้ ท่ียังอยู่ คือการจากไปท่ีไม่มีวันกลับ คงไม่มีใคร
สามารถกล่าวถึงความทุกข์เศร้านัน้ได้ดีเท่ากับผู้ ท่ีต้อง
สญูเสียคนที่รักอย่างไมม่ีวนัท่ีจะได้พบเจอกนัอีกในชาตินี ้ 
 เมื่อไม่นานมานีน้บัเป็นครัง้แรกท่ีโยทะกามีโอกาส
ไปร่วมงานไว้อาลยัในลกัษณะท่ีพิเศษ แปลก แตกต่าง แม้
จะรู้สกึโศกเศร้าและต้องซบัน า้ตาท่ีหยาดหยดอย่างไม่ขาด
สาย แต่ก็ต้องยอมรับว่ามนัเป็นภาพของความปลาบปลืม้ 
ความประทับใจอย่างเหลือล้น ในห้องโถงใหญ่ท่ีจัดพิธีไว้
อาลยันัน้ มองคร่าว ๆ น่าจะมีคนมาร่วมไว้อาลยัไม่ต ่ากว่า 
250 คนหรืออาจจะถงึ 300 คนด้วยซ า้  
 ส าหรับผู้ชายในวยัย่าง 40 ปี ก่อนท่ีเขาจะจากไป
อย่างไม่มีวนักลบั เขาได้ท าอะไรไว้กบัคนเหลา่นีบ้้างนะ  ไย
ผู้ คนจึงมาร่วมไว้อาลัยมากมาย ...แต่ละคนนึกถึงเขา
อย่างไร? และเลือกจดจ าภาพไหนของเขาเป็นภาพสดุท้าย?  
ท่ามกลางม่านน า้ตาโยทะกานึกถึงชายหนุ่มร่างท้วม

หน้าตาดีท่ีเจอท่ีลานจอดรถ เขาโบกไม้โบกมือและตะโกน
ทกัทายตัง้แตเ่รายงัเดินไปไม่ถงึ เขาคือสามีท่ีน่ารัก คือพ่อท่ี
ใจดีของเดก็น้อย 2 คนในวยั 4 ขวบและ 2 ขวบ  
 ในพิ ธี ไ ว้อาลัยไม่ ไ ด้มีแต่บาทหลวง แต่ยังมี
พระภิกษุอีก 1 รูปท่ีรับนิมนต์มา บางทีอาจจะเป็นครัง้แรก
ของหลาย ๆ คนในห้องโถงนัน้ ท่ีมีโอกาสได้เห็นพระภิกษุซึง่
เป็นนักบวชของศาสนาอื่น ท่ีเขาไม่คุ้ นเคยมาร่วมงานไว้
อาลยัในลกัษณะแบบนี ้

 เด็กน้อยสองคนตื่นเต้นท่ีเห็นผู้ คนมากมาย จึง
กระโดดโลดเต้นอย่างเริงร่า ตะโกนและชีไ้ปบนภาพในวีดิโอ
อย่างไร้เดียงสาว่า “นั่นไง ปาป๊า” ...ผู้หญิงท่ีนั่งด้านหลัง 
ด้านหน้า และด้านข้างต่างเช็ดน า้ตา รวมทัง้ตวัโยทะกาเอง 
ส่วนผู้ชายตวัโต ๆ ท่ียืนรายรอบ นัยน์ตาทุกคู่แดงก ่า บาง
คนก็เสถอดแวน่ออกมาเช็ด เพ่ือปกปิดความรู้สกึ  

“ความตาย” ส าหรับเด็กน้อยทัง้สองนัน้ เป็นเพียง
อะไรสักอย่าง พ่ออาจจะไปท่ีไหนสกัท่ี ...แล้วก็จะกลบัมา
บ้าน เด็กน้อยผู้ ไม่รู้เขาจงึมีความสขุในแบบของเขา เขาไม่
รู้ เขาจึงไม่ทุกข์ แต่ผู้ ท่ีรับรู้และได้รับผลกระทบนัน้จะ
จัดการกับความทุกข์แสนสาหัสอย่างไร เพ่ือให้จิตใจ
เข้มแข็ง และใช้ชีวิตอยู่ตอ่ไปได้ 

 แท้ที่จริงแล้วคริสต์กับพุทธไม่ได้แตกต่าง..ไม่
ว่าจะเป็นความโศกเศร้าหรือการหมดลมหายใจ หรือ
แม้กระทัง่ค าสัง่สอนจากสองศาสนา บาทหลวงกบัพระภิกษุ
ตา่งกลา่วถงึสิ่งเดียวกนัโดยไมไ่ด้นดัหมาย 

 บาทหลวงกล่าวไว้อาลยัด้วยภาษาเยอรมนั ส่วน
พระภิกษุกลา่วด้วยภาษาองักฤษ...“เราต่างคดิว่า เรายังมี
เวลาเหลืออีกมากมายในชีวิต” แตไ่มม่ีใครสกัคนลว่งรู้ว่า
วนัไหนคือวนัสดุท้าย...แล้วถ้าเป็นวนันี ้ขณะนี ้คือเวลานัน้
เลา่ เราจะนกึเสียดายไหมว่า ยงัไมไ่ด้ท าอะไรให้กบัคนท่ีเรา
รัก เราจะเสียใจไหมท่ีมวัแตร่อ จนเราพลาดอะไรไป  
          การสูญเสียสิ่งหน่ึงไป มักจะปลุก ให้สิ่งหน่ึง
ตื่นเสมอ เราเรียนรู้อะไรบ้างจากการสูญเสีย ชีวิตของ
คนเรานัน้ สัน้เกินกว่าจะคาดคิด จงใช้เวลาทกุวนัให้เหมือน
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เป็นวนัสดุท้าย ใช้ชีวิตกบัคนท่ีคณุรักให้เต็มท่ี ใส่ใจดแูลคน
ท่ีคณุรักและรักคณุ  

 

จงหม่ันฝึกจิต เตรียมใจ ไว้ให้สม ่าเสมอ หาก
วนัแห่งการสญูเสียมาถึง อย่างน้อยท่ีสดุ ชีวิตก็จะได้ ไม่ล้ม
ครืน ท าใจให้ยอมรับกบัการจากลาท่ีไม่มีวนักลบั ทุกข์เศร้า
เข้ามากระทบ ก็จงรับรู้อย่างมีสติ ปล่อยใจให้ทุกข์ได้ แต่
อย่าทกุข์นาน เราทกุข์ คนข้างเราก็ทกุข์  

ขอเป็นก าลังใจให้ตนเอง ให้ผู้ที่ยังอยู่ และให้ผู้
ท่ีสญูเสีย จงเข้มแข็งและก้าวตอ่ไปอย่างมีสติ ส าหรับผู้ ท่ีคิด
วา่ ชีวิตยงัเหลือเวลาอีกมาก ก็จงอย่าประมาท มาเร่ิมฝึกจิต
เตรียมใจกนันะคะ... 
 

  
 

 

โดยเฟราฮีรชิ 
การเร่ิมต้นชีวิตใหม่และการปรับตัวเข้ากับ

สงัคมใหม่ ๆ ในต่างแดน ให้มีความสุขและราบร่ืนมาจวบ
จนวนันี ้10 ปีแล้ว ไม่ง่ายนกั แต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถ 
ซึ่งฉันเช่ือว่าแต่ละคนก็มียุทธวิธีท่ีแตกต่างกันไป แต่เรามี
เป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ เราจะอยู่อย่างไร ในดินแดนท่ี
ไมใ่ช่บ้านเกิด ให้มีความสขุ หรือมีทกุข์น้อย ๆ ได้  

ขอย้อนไปเมื่อ 10 ปีท่ีแล้ว หลงัจากคบหาดูใจกนั
พอสมควรแก่เวลา ฉันก็บินข้ามน า้ข้ามทะเลมาแต่งงาน 
และพ านกัในสวิตเซอร์แลนด์ บ้านเกิดของคูชี่วิต ตอนท่ีย้าย
มา อายุก็อยู่ในวัยขึน้ต้นด้วยเลข 4 พอดี การเรียนรู้เร่ือง
ใหม่ โดยเฉพาะเร่ืองภาษา ไม่ง่ายเหมือนวยัเอ๊าะ ๆ และสิ่ง
ท่ีฉนัมีเป็นอาวธุในสถานท่ีใหม ่คือ การเป็นคนที่มีความเช่ือ
อ านาจในตน นัน่คือ ฉันรู้ว่าถ้าฉันท าสิ่งนี ้ท านายได้เลยว่า 
ผลท่ีจะเกิดเป็นอย่างไร เช่น ถ้าฉนัตัง้ใจเรียนภาษาเยอรมนั 
ฉันก็ท านายได้ว่า ฉันจะสามารถสื่อสารด้วยภาษาเยอรมนั
ได้อย่างแน่นอน และความเช่ือท่ีว่าฉัน สามารถควบคมุให้
เกิดผล ตามท่ีฉันต้องการได้ คือ การเป็นคนท่ีเช่ือว่าผลดี
หรือผลเสียต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้กบัฉัน มีสาเหตท่ีุส าคญัมาจาก
การกระท าของตวัฉนัเอง และการเปิดใจ เปิดหวั เปิดห ูเปิด
ตา เพ่ือรับรู้ เรียนรู้สิ่งใหม ่ๆ เพ่ือน ามาปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิต ในบ้านหลงัใหม ่ท่ีฉนัให้ความส าคญั มีอยู่  2 เร่ือง คือ  
1. การอยู่ ร่วมกันกับอีกคนในบ้านหลังเดียวกัน  

การใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันของคนสองคน ท่ีต่างภาษาและ
วัฒนธรรมนัน้ เป็นเร่ืองท่ียากพอสมควร เพราะความ
คิดเห็นของคนทัง้สอง บางทีก็ไม่เหมือนกัน จึงจ าเป็นต้อง
เรียนรู้ ท่ีจะปรับ ความคิดเห็นเข้าหากัน เพ่ือลดความ
บาดหมางกัน หรือโกรธเคืองกัน ให้มีความคิดเห็นเป็นไป
ในทางเดียวกนั ถ้าท าได้ ก็หวงัได้ว่า ครอบครัวของเรา ก็จะ
มีความสขุได้ แตโ่จทย์นี ้ไมใ่ช่แก้ครัง้เดียว แล้วจะได้ค าตอบ
ท่ีถูกต้องเลย เพราะเป็นโจทย์ท่ีสุดแสนพิเศษ ท าไป แก้ไป 
ปรับไป อาจจะตลอดการมีชีวิตครอบครัวเลยก็ได้ คือ ท า

ไมม่คี าวา่ยาก หากรู้จกัปรบัตวั 
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อย่างไรให้เราสอง อยู่กนัไปจนถือไม้เท้ายอดทอง กระบอง
ยอดเพชร หากไม่มีฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งรีบด่วนจากโลกนีไ้ปซะ
ก่อน 

ในฐานะภรรยา และแม่บ้าน ฉันน าหลกัทางพุทธ
ศาสนา ตามท่ีเห็นจากแม่ และจากท่ีแม่ฝึกให้ตัง้แต่เด็ก มา
ใช้ให้เป็นประโยชน์ และเพ่ือความแน่นหนามั่นคง นั่นคือ
หน้าท่ีภรรยา ผู้ เป็นทิศเบือ้งหลัง จะอนุเคราะห์สามี ด้วย
หน้าท่ี 5 ประการ คือ 

 

➢ จัดการงานดี คือการรู้วา่เรามีหน้าท่ีอะไรใน 
ครอบครัว ไมว่า่จะเป็น การดแูลบ้าน ดแูลความเป็นอยู่ของ
คนในครอบครัว จากการท างานจิตอาสา ท าให้บางครัง้มี
ส่วนให้เข้าไปรับรู้ปัญหา ส่วนใหญ่เป็นปัญหาการหย่าร้าง 
มีรายหนึ่งบอกว่าสามีขอหย่า จะให้แม่และพ่ีสาวมาคุย 
ด้วยสาเหตุว่าออกไปเท่ียวดื่มกบัเพ่ือนแล้วกลบับ้านดึก มี
ลูกเล็ก ให้ย่า หรือบางทีพ่อดูแล ออกเท่ียวดึกและดื่ม ใน
ครัง้แรก ๆ เขาอาจไม่พูด แต่ถ้าบ่อยเข้า ก็คงไม่ไหว จริง ๆ 
แล้ว ถ้าเรามองเห็นว่าสิ่งไหนส าคญักบัชีวิต และครอบครัว 
เราคงยอมตดัความสขุชัว่ครัง้ ชัว่คราวได้ บางคนอาจบอก
วา่ต้องการผ่อนคลาย แตน่่าจะมีวิธีอื่นท่ีดีกวา่นีไ้หม 
➢ สงเคราะห์คนข้างเคียงดี ด้วยความเป็นคนท่ี 

ชอบช่วยเหลือผู้อื่น กบัพ่อแม ่ญาติพ่ีน้องของสาม ีก็สนิท 
สนมกันดี ไปมาหาสู่กันตามวาระ กับพ่อและแม่ท่านอายุ
มากแล้ว เราก็ไปหาเย่ียมเยียนท่าน และเชิญท่านมาบ้าน 
ท าอาหารให้กิน พาไปเดินเท่ียว เล็กน้อย เพียงเท่านีท้่านก็
สุขใจแล้ว  เร่ืองนีถื้อว่าฉันโชคดี เพราะเคยได้ยินบางคน 

บ่นให้ฟังเร่ืองเข้าไม่ได้กับครอบครัวสามี ความสุขในชีวิต
สว่นนี ้ก็ลดหายไป ฉนัเข้าใจ บางทีก็เป็นเร่ืองสดุวิสยั 
➢ ไม่ประพฤตนิอกใจ เร่ืองความซื่อสตัย์ข้อนีฉ้นั 

รักษาเท่าชีวิต เป็นศีล 1 ใน 5 ข้อ ท่ีเป็นพืน้ฐานของการมี 
ชีวิตดีงาม เคยมีคนมาปรึกษาบอกว่าสามีขีห้ึง โทรมา ส่ง
ข้อความมาหาตลอด ทัง้ ๆ ท่ีตัวภรรยาก็อยู่แต่บ้าน เบ่ือ
อยากจะหย่า แต่คุยไปคุยมา ก็บอกว่าติดต่อกับแฟนเก่า
ทางอินเตอร์เน็ต ก็แคถ่ามสารทุกข์สขุดิบกนั  เราคิดวา่แค่นี ้
แตอ่ีกฝ่ายเขาไมแ่คนี่ก้บัเราด้วย ปัญหาก็เกิดได้เหมือนกัน 
➢ รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ ความเป็นคน 

ประหยัดมัธยัสถ์ รู้จักการใช้จ่ายท่ีเหมาะสม พอควรกับ
ฐานะ ย่ิงตอนแรก ๆ ท่ีมาอยู่ใหม ่ๆ เรายงัท างานไมไ่ด้ สามี
หาเงินคนเดียว ค่าใช้จ่ายในบ้านเขารับผิดชอบทัง้หมด 
เร่ืองนีค้วามเห็นอกเห็นใจกนั ช่วยเหลือกนั เป็นสิ่งส าคญัใน
ครอบครัว จากประสบการณ์ตรง พวกเราบางคน ไม่เข้าใจ
ตรงจุดนี ้คิดแต่เพียงว่า ฉันต้องการอะไรต้องได้ โดยท่ีไม่รู้
เลยว่า สามีต้องจ่ายอะไรบ้าง และไม่รู้ด้วยซ า้ว่า เขามี
รายได้ตอ่เดือนเท่าไหร่ เป็นเร่ืองจริง ท่ีเห็นได้ 
➢ ขยันในกิจทัง้ปวง ท าอะไรได้ให้ท า เอย่ปากเสนอ 

ตัว  เ ข้าช่วย เราไ ด้ เ รียน รู้จากสิ่ งนัน้  ๆ  เ ช่ือเถอะค่ะ 
ความส าคญั ของการอยู่ร่วมกนั ไม่ว่าจะเป็นความสมัพนัธ์
ประเภทใด การให้เกียรติซึง่กนัและกนั ย่อมเป็นสิ่งท่ีเราทุก
คนพึงปฏิบัติ ค านีฉ้ันมีไว้ในใจเสมอ “ใจเขา ใจเรา” เรา
ต้องการให้ใครปฏิบตัิกบัเราเช่นไร เราก็ต้องปฏิบัติ กับเขา
เช่นนัน้ ฉนัดแูลเขา เขาก็ดแูลฉนั เช่น ก่อนเขาไปท างาน ฉนั
จะเตรียมอาหารเช้าให้เขา ผ่านไป ๆ เราจะเห็นเองว่า วนั
ไหนเขาไม่ได้ท างาน แต่เราไป ระหว่างท่ีเราแต่งตัว เขาก็
เตรียมอาหารเช้าให้เรา เป็นความสขุเล็ก ๆ ในครอบครัว ท่ี
เราต่างดูแลกันและกัน ท่ีน ามาเล่าเฉพาะหน้าท่ีของเรา 
เพราะคิดว่า การจะท าอะไรให้ได้ดงัใจหวงั ก็ต้องเร่ิมท่ีตัว
เราเองก่อนคะ่ 

2. การอยู่ในสังคม และสิ่งแวดล้อมใหม่ ใน 
สวิตเซอร์แลนด์ 
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สิ่งท่ีฉนัมีคือ การเป็นคนรักการเรียนรู้ และไมอ่ยู่เฉย และสิ่ง
ท่ีฉนัให้ความส าคญั คือ 

1. ภาษา 
เพราะภาษา คือ ประต ูท่ีจะเปิดโอกาสให้ฉนัก้าวไปข้างหน้า 
ไม่ว่าจะเร่ืองการใช้ชีวิตประจ าวนั ไปซือ้กบัข้าว ไปสถานท่ี
ต่าง ๆ ด้วยตวัเอง ย า้ว่าด้วยล าแข้งของตวัเอง หรือจะเร่ือง
การท างานในอนาคต และที่ส าคัญ คือ การส่ือสารกับ
สามี พูดคุย ปรับทุกข์ ปรึกษาหารือกันในเร่ืองต่าง ๆ   

 

ภาษาท่ีน่ี มีความยากล าบากเป็นสองเท่า เพราะภาษาพูด
กบัภาษาเขียน หรือภาษาราชการก็ไม่เหมือนกนั ฉันจึงต้อง
เรียนทัง้สองภาษา ภาษาพูดเรียนกับสามี ส่วนภาษา
ราชการคือ ภาษาเยอรมัน ทัง้ฟัง พูด อ่าน และเขียน ฉัน
เรียนเอง สามีซือ้หนงัสือมาให้ ไม่เข้าใจก็ถามเขา เพราะว่า
ในช่วงแรกของการมาอยู่ท่ีน่ี ฉันไม่ได้ท างาน เป็นแม่บ้าน 
(คิดว่าพวกเราหลายคน ก็ตกอยู่ในท่ีนัง่เดียวกนั) ลกูก็ไม่มี 
จงึมีเวลา และเราไมม่ีเงินมากนกั เพราะคา่เรียนก็แพง เร่ือง
การเรียน คนแต่ละคนไม่เหมือนกนั ถึงแม้จะเรียนเอง แต่ก็
ลองไปเรียนในโรงเรียนสอนภาษาอยู่ 2 คอร์ส แต่ฉันชอบ
เรียนเอง ฝึกเองมากกว่า ทัง้จากต าราอาหาร และอ่าน 
รวมทัง้ฝึกทางอินเตอร์เน็ตซึง่มีมากมายให้เลือก ฉันสื่อสาร
ด้วยภาษาท้องถ่ินกับสามี ญาติ ๆ เพ่ือน ๆ รวมทัง้เพ่ือน
บ้าน ไปไหน ท าอะไร คนเดียวได้สบาย ๆ และได้ท างานเป็น
ผู้ ช่วยพยาบาลได้ 3 ปีแล้ว นั่นคือกว่าจะได้ใบประกาศก็
ต้องสอบผ่านภาษาเยอรมันในระดับบีหนึ่ง น่ีเป็นผลจาก
การเป็นคนที่มีความขยนั อดทน และเป็นคนสู้   

2. สร้างสังคมใหม่กับคนสวิส 
ฉนัสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้คนรอบตวั ไมว่า่จะเป็น

เพ่ือนของสาม ีญาติ ๆ ของเขา เพ่ือนบ้าน ท าให้ฉนัมีโอกาส
ฝึกฝนการใช้ภาษา  

ฉันไปเป็นอาสาสมัครท่ีบ้านพักคนชราแถวบ้าน 
ฉันเคยเป็นสมาชิกชมรมเทเบิลเทนนิส ตัง้แต่มาอยู่ใหม่ ๆ  
และเป็นสมาชิกสมาคมแม่บ้านของหมู่บ้านท่ีฉันอยู่  เรา
พบปะ ออกก าลังกายทุกเย็นวันพุธ ฉันได้ฝึกภาษาและ
สร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้ชีวิต ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
สมาคม ชมรมจดัให้สมาชิก เพียงเรากล้าน าตวัเองออกไปสู่
โลกภายนอก เพราะโลกภายนอกเขายืนรอต้อนรับเราอยู่
นานแล้วคะ่  

3. สร้างสังคมกับคนไทยในถิ่นที่อยู่  เพ่ือสร้าง 
มิตรภาพ ฉนัท์พ่ีน้อง พึง่พาอาศยักนั พบปะสงัสรรค์  
ท าเร่ืองท่ีมีประโยชน์ และสร้างสรรค์ ฉันเป็นคณะกรรมการ
อาสาสมคัรในสมาคมไทย ท่ีให้ความรู้เร่ืองสิทธิหน้าท่ีต่าง 
ๆ ของเราเม่ือมาอยู่บ้านเมืองเขา เร่ืองกฎหมายตา่ง ๆ ไมว่า่
จะเป็นกฎหมายครอบครัว กฎหมายแรงงาน สิทธิพ านัก 
ฯลฯ การท างานจิตอาสา คือการได้เรียนรู้สิ่งท่ีเราควรต้องรู้
ในฐานะประชาชนคนหนึง่ของประเทศนี ้ 

4. การเรียนรู้หาความสุขแท้ให้ตัวเอง  
ผ่านการศกึษาและปฏิบตัิตามธรรมะของพระพทุธเจ้า บวก
กับความเช่ือว่า เราก าหนดชีวิตของเราเองได้ ไม่ว่าเราจะ
อยู่ท่ีไหน ก็หาสุขจนเจอ และสามารถก้าวผ่านอุปสรรค
ทัง้หลายไปได้  
 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา การปรับตวั ส าหรับการ
ใช้ชีวิตในตา่งแดนนัน้ สิ่งท่ีน าติดตวัมา ใช้ได้ผล วดัจากการ
ครองชีวิตคูอ่ย่างผาสขุ และราบร่ืน การอยู่ในสงัคมใหม ่ก็มี
เพ่ือนทัง้ชาวไทย และชาวสวิส ให้คบหาแลกเปลี่ยน ท า
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ฉันไปกินข้าวบ้านเธอ เธอมากิน
อาหารฝีมือฉัน ได้รับการยอมรับจากคนในสงัคมท่ีเราอยู่ 
ภาคภูมิใจในความเป็นตวัตนของตนเอง จึงไม่มีค าว่ายาก 
หากรู้จกัปรับตวันะคะ.. 
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โดย คนปรุงชา 
ยามท่ีเราเดินเล่นตามทุ่งหญ้า ป่าเขา เราจะเห็น

ต้นไม้ ต้นหญ้า ขึน้อยู่ตามธรรมชาติมากมาย และถ้าสงัเกตุ
ดดูี ๆ ต้นหญ้าเหลา่นี ้บางชนิดสามารถน ามารับประทานได้ 
หรือน ามาเป็นยารักษาโรคได้ ท่ีเรียกวา่ สมุนไพร   

ดังนัน้จึงกล่าวได้ว่าพืชสมุนไพร คือผลผลิตท่ีได้
จากธรรมชาติ และมีความหมายต่อชีวิตมนุษย์ โดยเฉพาะ
ในทางสุขภาพและการรักษาโรค ในสมยัโบราณ ชาวบ้าน
จะเข้าป่า เพ่ือเก็บของป่ามาขายเพ่ือยังชีพ แต่ในปัจจุบัน
ความต้องการสมุนไพรมีมากขึน้ แสดงให้เห็นว่าคนหันมา
สนใจกบัสขุภาพมากขึน้ จึงมีการปลกูเป็นสวนสมนุไพร จน
กลายมาเป็นพืชเศรษฐกิจ   

ก่อนท่ีเราจะพูดถึงคุณประโยนช์ของสมุนไพร เรา
ควรมาท าความเข้าใจก่อนว่า สมุนไพร ไม่ใช่ ชา เพราะ
ไมม่ีเทอีน (Teein) และชาอยู่ในตระกลูคาเมเรีย (Camelia) 
เป็นเคร่ืองดื่มท่ีดีต่อสุขภาพ แต่ต้องชงชาอย่างถูกวิธีเพ่ือ
เลี่ยงเทอีน(Teein) 
 สมุนไพรแยกเป็น 
  สมุนไพรในเขตร้อน เช่น เมืองไทย จะมีพืช 
สมุนไพรมากกว่าแสนชนิด แต่มีเพียงไม่ ก่ีชนิด ท่ีเป็น
พืน้ฐานใช้กันทุกครัวเรือน เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ กระเทียม 
ขมิน้  กระเพรา กระวาน กานพลู ฯลฯ เหล่านีค้ือ สมุนไพร
เคร่ืองเทศ ท่ีใช้ในการปรุงอาหาร เราสามารถ น ามาท าเป็น
เคร่ืองดื่มได้ แต่ไม่ค่อยเป็นท่ีนิยม คนไทยจะนิยมดื่มน า้
สมุนไพรจากผลไม้ ไม้ใบ หรือดอกไม้ เช่น จาก กระเจ๊ียบ 
มะตูม ดอกอญัชัน ดอกค าฝอย กลีบกุหลาบ ดอกเก็กฮวย 
ใบเตย ใบรางจืด ใบย่านาง เป็นต้น 
  สมุนไพรเคร่ืองเทศเมืองหนาว เช่น เบซิล พาร์ส 
เ ร่ น์  (Petersilie) ห รือ ท่ี เ รี ยกว่ าผัก ชี ฝ ร่ั ง  ออ ริ กา โน
(Oregano) เปปเปอร์มินต์ (Minzen) ทีเมียน(Thymian) ดิล
(Dill) เซจ(Salbei) ก็ให้คุณค่าไม่แพ้สมุนไพรเขตร้อนและ

เมื่อน ามาปรุงอาหาร จะท าให้รสชาดหอมน่ารับประทาน 
และมีประโยนช์มากมาย  ทางเมืองหนาวก็มีพืชสมนุไพรท่ี
เป็นเคร่ืองดื่ม เช่น มิน้ท์  เวอร์เวน ดอกลินเดน   ดอกคาโม
มาย   ดอกส้ม  โกรฟ  ใบแดนเดอไลออน และอื่น ๆ อีก
มากมาย 

การจะใช้พืชสมุนไพรให้ได้ผล  เราจะต้องรู้
อาการของโรคท่ีเป็น และต้องมีความรู้พืน้ฐานของสมนุไพร
เสียก่อน และที่ส าคัญคือไม่ควรใช้สมุนไพรชนิดเดียว

ตดิต่อกันเป็นระยะเวลานาน เม่ือหายดีก็ควรหยดุใช้  
 

ทุกวนันีโ้รคท่ีคนเป็นมากท่ีสดุและบัน่ทอน สขุภาพ คือ โรค
นอนไม่หลับ  เกิดได้
หลายสาเหตุ  ถ้ าวัย
หนุ่มสาว มักเกิด จาก
ความเค รียด  ความ
เ ห น่ื อ ย ล้ า จ ากก า ร
ท า ง า น  คิ ด ม า ก 
อารมณ์อ่อนไหวง่าย 
จึงอยากแนะน าให้ใช้
สมุนไพรใกล้ตัว  คือ 

ดอกคาโมมาย(Kamille) 1 ช้อนชา ผสมกับเวอร์ เวน 
(Verveine) 1 หยิบมือ ขยีเ้ลก็น้อยเพ่ือให้น า้มนัหอมออกมา 
และดอกส้ม 1 ช้อนชา น าสว่นผสมทัง้ 3 ไปใสล่งในถ้วย ท่ีมี
ตวักรอง จากนัน้เติมน า้ร้อน ใช้น า้ท่ีอุณหภูมิ 95° แช่ทิง้ไว้
สกั 5-7 นาที ก่อนดื่มให้เติมน า้ผึง้ 1 ช้อนชา ลงไป ควรดื่ม
ก่อนนอนจะช่วยให้หลบัสบาย  

ในวยักลางคนท่ีเรียกว่า วัยทอง ก็จะมีอาการ
หงุดหงิด กังวล  คิดมาก อารมณ์ไม่มั่นคง ร้อนวูบวาบ 
หวาดกลวั ถึงขัน้ซึมเศร้า และนอนไม่หลบั จะมีอาการผม
ร่วง ร่วมด้วย ควรใช้ คาโมมาย1 ช้อนชา ดอกลินเดล 1 
หยิบมือ ขยีใ้ห้แหลก ดอกโรทครี 5 ดอก และดอกอญัชนั 5 
ดอก น าส่วนผสมทัง้หมดใส่ในถ้วยท่ีมีตัวกรองชา เติมน า้
ร้อนลงในถ้วย แช่ทิง้ไว้ 5-7 นาที ให้เติมน า้ผึง้ 1 ช้อนชาลง
ไป และดื่มก่อนนอนจะช่วยให้หลบัสบาย 

พชืสมุนไพร 
คอืของขวญัจากธรรมชาต ิ
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สรรพคุณของสมุนไพรที่ช่วยให้หลับสบายมี 

 คาโมมาย (Kamille, Chamomile) ช่วยลด 
ความเครียด ท าให้หลบัสบาย ช่วยย่อยอาหาร 

 เวอร์เวน (Verveine,Vervain, Eisenkraut) ช่วย 
คลาย ความเหน่ือยล้าจากการท างาน,คลายเครียด, กลิ่น
หอมของเวอร์เวนช่วยให้ผ่อนคลาย และระงับอาการ
ซมึเศร้าได้ ควรใช้คูก่บัดอกส้มจะท าให้หลบัสบาย  

 ดอกลินเดิล ( Lindenflower, Lindenblütten)  
เป็นต้นไม้ใหญ่ท่ีขึน้ริมทางเห็น
อยู่ทัว่ไปในเมืองหนาวหรือตาม
สวนสาธารณะ มีสรรพคณุทาง
ยา ช่วยคลายเครียดช่วยผ่อน
คลายทางจิต คลายความกงัวล 
ช่วยระงับอาการวูบวาบและ
เหง่ือออกมากในคนวยัทอง 
 
 

 
 ดอกโรดครี  (Roteklee, Red clover)เป็น 

สมุนไพรท่ีขึน้อยู่ทั่วไปตามทุ่ง
หญ้าในเมืองหนาว ใช้เฉพาะ
ดอกสี สด ในการช่ วย เส ริม
ฮอร์โมน เพราะมี Isoflavones 
ซึ่ ง ใ ก ล้ เ คี ย ง กั บ  Hormon 
Estrogen จึงช่วยระงับอาการ
วูบวาบในคนวัยทอง และแก้
ปวดประจ าเดือนได้ผลดีอีกด้วย  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 ดอกอญัชนั(Butterfly Pea)ช่วยดแูลผิวพรรณ ให้ 

ชุ่มช่ืน สีฟ้าเข้มของดอกอญัชนัยงัช่วยดูแลเล็บและเส้นผม 
เหมาะส าหรับคนในวัยทอง ท่ีเร่ิมจะมีปัญหาเร่ืองผิวแห้ง 
ควรดื่มเป็นประจ า 

เพื่อให้สมุนไพรท างานได้ผล ควรงดข้าว และ
ขนมปังในมือ้เย็น เพราะแป้งหรือคาร์โบไฮเรดจะไปสกัด
การดดูซมึของเหลวท าให้สมนุไพรท างานไมไ่ด้ผล  

การหาซือ้สมุนไพรก็เป็นเร่ืองส าคัญ ท่ีน าเสนอ
สมุนไพรเมืองหนาว เน่ืองจากผู้อ่านอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ 
จงึสามารถหาซือ้สมนุไพรทัง้ใบและดอก ได้ตามร้านขายชา 
ร้านขายยา หรือ Reformhause ไม่ควรชือ้สมุนไพรท่ีบรรจุ
ในซองส าเร็จรูป เน่ืองจากมีส่วนผสมของพืชท่ีให้สีเข้มและ
ไม่มีกลิ่นในปริมาณมากกว่าสมุนไพร เมื่อดื่มเข้าจึงไม่ได้
คณุคา่ 

ไม่ว่าสมุนไพรท่ีเกิดจากธรรมชาติ ตามป่าเขา ทุ่ง
หญ้า หรือ จากสวนสมุนไพร หรือ จากรัว้บ้าน ก็ล้วนต้อง
อาศยัธรรมชาติในการเติบโต ผลผลิตที่ได้จากธรรมชาติ
คือ ของขวัญจากธรรมชาตทิี่ให้กับมวลมนุษย์…… 
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ภาพจาก library.siam.edu  
ถึงแม้จะรวย สวย ดี และเก่ง  แต่สุขภาพไม่ดี

แล้วจะมีความสุขได้อย่างไร มีบ่อยครัง้ท่ีไปนัง่ดเูด็ก ๆ ปีน
ป่ายหกล้ม ตีลงักา ผลกักนัหงายหลงับ้าง วนัหนึง่ล้มตัง้ไม่รู้
ก่ีครัง้ แตไ่มเ่ห็นวา่หน ูๆ ทัง้หลาย จะแขนหรือขาหกัเลย 
เพราะกระดูกพวกเขายังยืดหยุ่นดี แต่ถ้าผู้ ใหญ่หกล้ม
เช่นนัน้บ้าง สว่นมากมกัจะมีปัญหาเร่ืองกระดกูหกั 

โรคกระดูกพรุน และโรคกระดูกบาง เป็นภาวะ
ท่ีมีปริมาณแร่ธาต ุท่ีส าคญั คือ แคลเซ่ียมในกระดกูลดลง 
ร่วมกบัความเสื่อมของเนือ้เย่ือ ท่ีประกอบเป็นโครงสร้างใน
กระดูก ท าให้มวลกระดูกมีความหนาแน่นลดลง จึงเปราะ
และแตกหักได้ง่าย บริเวณท่ีพบการหักของกระดูกได้บ่อย 
คือ ข้อมือ สะโพก และสันหลัง อธิบายได้ว่า เมื่อหกล้ม
คนเรามกัจะเอามือยันพืน้ไว้ แต่ด้วยความท่ีกระดกูบางลง 
จึงท าให้กระดูกข้อมือไม่สามารถรับน า้หนักตัวได้เต็มท่ี
เหมือนตอนเป็นเด็กหรือวัยหนุ่มสาว กระดูกข้อมือจึงหัก 
หรือเกิดอบุตัิเหตกุ้นกระแทกพืน้ก็จะท าให้กระดกูสะโพกหกั 
โรคนีเ้ป็นโรคเรือ้รังท่ีพบบ่อยในผู้สงูอายุ โดยเฉพาะผู้หญิง
วัยหมดประจ าเดือน ซึ่งเป็นโรคท่ีคนส่วนใหญ่มองข้าม
เน่ืองจากไมแ่สดงอาการ 

ผู้หญิง 1 ใน 3 คน เคยกระดูกหักจากโรคกระดูก
พรุน 
สาเหตุของโรคกระดูกพรุน 

 
 
 

 

 
 
 

โดย ก.ไตรค า 

กระดูก ประกอบไปด้วย โปรตีน คอลลาเจน และ
แคลเซี่ยม โดยมีแคลเซี่ยมฟอสเฟส เป็นตวัท าให้กระดกู 
แข็งแรงและทนต่อการดงึรัง้ การขาดแคลเซี่ยมก็เหมือนกบั
บ้านท่ีถูกปลวกแทะกินโครงร่างจนพรุน กระดูกจึงแตกหัก
ได้ง่ายแม้จะถกูกระทบกระเทือนเพียงเลก็น้อย 

กระดูกเป็นอวัยวะท่ีมีการสร้างและสลายตัว
ตลอดเวลาอย่างสมดลุโดยมีเซลล์ Osteoblast ท าหน้าท่ีพา
แร่ธาตุเข้ามา และมีเซลล์ Osteoclast เป็นตัวสลายเนือ้
กระดูก กล่าวคือ ในขณะท่ีมีการสร้างกระดูกใหม่จาก
อาหารท่ีรับประทาน ก็จะมีการสลายแคลเซี่ยมในเนือ้
กระดูกเก่าออกมาสู่เลือด และถูกขับออกมาปัสสาวะและ
อุจจาระวันละประมาณ 600-700 มิลลิกรัม เพ่ือให้เกิด
ความสมดลุ เราควรได้รับแคลเซี่ยมให้เพียงพอกบัท่ีเสียไป 
มิฉะนัน้ร่างกายจะดงึแคลเซี่ยมจากกระดกูมาใช้ มีผลท าให้
กระดกูถกูท าลายมากกวา่การสร้าง เนือ้กระดกูจงึบางลง 

ส าหรับเด็กจะมีการสร้างมวลกระดกูมากกว่าการ
สลาย ท าให้มีการเจิญเติบโต เนือ้กระดกูจึงค่อย ๆ เพ่ิมขึน้ 
ซึ่งการสะสมเนือ้กระดูกจะมากและเป็นไปอย่างรวดเร็วใน
ช่วงเวลาก่อนเข้าสู่วยัรุ่น หลงัจากนัน้ การสะสมเนือ้กระดกู
จะเร่ิมช้าลง จนได้เนือ้กระดูกท่ีมีความหนาแน่นสูงสดุเมื่อ
อายุประมาณ 25-30 ปี จนถึงช่วงอายุประมาณ 35-40 ปี 
จากนัน้จะเร่ิมมีการสลายกระดูกมากกว่าการสร้าง 
ความหนาแน่นของเนือ้กระดูกจึงเร่ิมลดลงอย่างช้า ๆ 
ประมาณ 0.5-1 เปอร์เซน็ต์ตอ่ปี 

ผู้หญิงจะมีปัจจัยเส่ียง ท่ีท าให้เกิดการสูญเสีย
เนือ้กระดกูเพ่ิมมากขึน้ จากภาวะหมดประจ าเดือน ซึง่จะมี
การลดลงของฮอร์โมนเอสโตรเจนอย่างรวดเร็ว ฮอร์โมนนี ้
จะช่วยในการดดูซมึแคลเซี่ยมเข้าสู่ร่างกาย และชะลอการ
การสลายของแคลเซี่ยมในเนือ้กระดูก ในช่วง 10 ปีแรก

กระดกูพรุน(Osteoporosis)กระดกูบาง(Osteopenia) 
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หลังหมดประจ าเดือนความหนาแน่นของมวลกระดูก
จะลดลงเร็วมากประมาณ 3-5 เปอร์เซน็ต์ตอ่ปี  
สาเหตุของโรคกระดูกพรุน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
หลักๆ คือ 
ชนิดแรก  

• กระดกูพรุนในวยัหมดประจ าเดือนเน่ืองจากขาด 
ฮอร์โมนเอสโตรเจนดงัท่ีกลา่วแล้ว 

• กระดกูพรุนในผู้สงูวยั อนัเกิดจากความเสื่อม 
ชนิดที่สอง มีสาเหตุหลกัมาจากโรคอื่น และพฤติกรรมท่ี
เหมาะสม เช่น โรคเบาหวาน ยาขับปัสสาวะ การสูบบุหร่ี 
การดื่มแอลกอฮอล์มาก  ขาดการออกก าลงักาย  
ปัจจัยเส่ียงของโรคกระดูกพรุน 
มีทัง้ปัจจัยท่ีสามารถควบคุมหรือหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึน้ได้  
และปัจจัยทางธรรมชาติท่ีต้องปล่อยให้เป็นไปแบบนัน้ ซึ่ง
สรุปได้ดงัภาพจาก cheewajit.com 

รวมทัง้ปัจจยัเหลา่นีด้้วย 
๐ อายุท่ีมากขึน้ ท าให้เซลล์สร้างกระดูกมีจ านวนลดลง 
ส่วนเซลล์สลายกระดกูยงัคงท างานได้ปกติหรืออาจท างาน
มากขึน้ จนท าให้กระดกูบางและพรุนในท่ีสดุ 
๐ เพศ กระดกูพรุนเกิดขึน้ในผู้หญิงมากกวา่ผู้ชาย เม่ือเข้าสู่
วัยหมดประจ าเดือน ฮอร์โมนเอสโตรเจนก็ลดลงอย่าง
รวดเร็ว จงึท าให้เนือ้กระดกูลดลงอย่างรวดเร็วตามไปด้วย 
๐ พนัธุกรรม มีประวตัิคนในครอบครัวเป็นโรคกระดกูพรุน 
๐ โรคเรือ้รังตา่งๆ เช่น ภาวะตอ่มไทรอยด์ท างานมากเกินไป 
โรคล าไส้อกัเสบ โรคไต โรคมะเร็ง 
อาการของโรคกระดูกพรุน 

ส่วนใหญ่โรคนีจ้ะไม่มีอาการแสดง ผู้ ท่ีเป็นโรค
กระดกูพรุนจะมีความเสี่ยงต่อการมีกระดกูหกัได้ง่าย แม้จะ
เ กิดอุบัติ เหตุ ท่ี ไม่ รุนแรงหรือมีแรงกระแทกต ่ า  เช่น 
กระดกูหกัจากการเปลี่ยนท่ายืนหรือนัง่ กระดกูหกัจากการ
ก้มหยิบของ หรือยกของหนกั กระดกูซี่โครงหกัจากการไอ
หรือจาม กระดูกข้อมือหักจากการใช้มือยันตวัเอาไว้จาก
การลื่นหรือล้ม กระดูกสะโพกหักหรือกระดูกสันหลังหัก
จากการล้มก้นกระแทกพืน้ 
การวินิจฉัยโรคกระดูกพรุน ด้วยการวดัความหนาแน่น
ข อ งมวลก ร ะดู ก  ด้ ว ย เ ค ร่ื อ ง  Dual-energy X-Ray 
absorptiometry 
  

วิธีป้องกันโรคกระดูกพรุน 
การป้องกนัโรคกระดกูพรุนท่ีดีท่ีสดุ ถ้าเป็นไปได้ ควรเร่ิม
ตัง้แต่วัยเยาว์ โดยการเสริมสร้างมวลกระดูกให้มีความ
หนาแน่นสูงสุดในช่วงก่อนอายุ 30 ปี หากพ้นวยันีไ้ปแล้ว
ร่างกายจะไม่สามารถสะสมเนือ้กระดูกเพ่ิมขึน้ได้แล้ว
เน่ืองจากกระบวนการสลายตัวของกระดูกจะเกิดขึน้
มากกวา่การสร้าง เราจงึท าได้เพียงแครั่กษาเนือ้กระดกูท่ีมี
อยู่ไมใ่ห้ลดไปกวา่เดิม  
ข้อควรปฏบิัต ิคือ 

- กลุม่เสี่ยงเป็นโรคกระดกูพรุนตามท่ีกลา่วมา ควร 
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ปรึกษาแพทย์เพ่ือตรวจวดัความหนาแน่นของมวลกระดูก 
เช่น หญิงวยัหมดประจ าเดือน ผู้สงูอายุ ผู้ ใช้ยาสเตียรอยด์
นาน ๆ 

- ควรรับประทานอาหารที่มีแคลเซี่ยมสงู ได้แก่ นม 
 เนยแข็ง เต้าหู้  กุ้ งแห้ง ปลาท่ีกินได้ทัง้กระดูก งาด า ผักสี
เขียว ถัว่แดง  
ข้อแนะน าในการบริโภคแคลเซี่ยม 
❖ อาย ุ9-18 ปี วนัละ 1000 มิลลิกรัม 
❖ อาย ุ19-50 ปี วนัละ 800 มิลลิกรัม 
❖ อายมุากกวา่ 50 ปี วนัละ 800-1000 มิลลิกรัม 
- หม่ันรับแสงแดด ซึง่จะช่วยให้ร่างกายสงัเคราะห์ 

วิตามินดี แสงแดดออ่น ๆ ในยามเช้าหรือยามเย็นวนัละ 10-
15 นาที 

- ออกก าลังกายที่มีการถ่วงหรือต้านน า้หนัก  
เช่น การยกน า้หนกั การเดินเร็ว เดินขึน้บนัได เต้นแอโรบิก 
บาสเกตบอล สกี เล่นเทนนิส ต้องออกก าลังสม ่าเสมอ เป็น
ระยะเวลาติดต่อกนั จึงจะช่วยเพ่ิมความหนาแน่นของมวล
กระดกูได้ 

- อย่าให้ผอมเกนิไป เพราะคนผอมจะมีมวล 
กระดกูน้อย  

- ไม่รับประทานยาเคลือบกระเพาะอาหาร 
- การจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้ปลอดภยั  

เช่น บันไดขึน้ลง ควรมีราวเกาะ ติดแผ่นยางกันลื่นใน
ห้องน า้ มีแสงไฟให้เพียงพอ ระวังพืน้ต่างระดับ เช็ดพืน้ท่ี
เปียกน า้ทนัที เปลี่ยนแวน่สายตาหากมองไมช่ดั  
 หวงัเป็นอย่างย่ิงวา่ เพ่ือนผู้อา่นทกุท่าน จะน าเกร็ด
เลก็น้อยนี ้ไปใช้ทัง้กบัตวัเอง ซึง่หลายคนอยู่ในวยัเกินเลข 5 
แล้ว และกบัลกูหลาน คนใกล้ตวั ส่งเสริม ดแูล ให้มีกระดกู
ท่ีแข็งแรง ไม่เปราะหกัง่ายกนันะคะ เพราะเมื่ออายุมากขึน้
ถ้าอะไรพงัไป อะไหลห่ายาก และซอ่มไมง่่ายคะ่... 
  
 

 
 

โดย ก.ไตรค า 
หลังการหย่าร้างหรือแยกทางกัน 

ก่อนท่ีเราจะบอกอะไรเด็ก พ่อแม่ต้องปรับความ
เข้าใจให้เห็นพ้องต้องกันก่อน เราไม่ควรมีการขัดแย้งและ
กล่าวโทษกนัไปมาต่อหน้าเด็ก เพราะไม่มีอะไรท่ีจะท าลาย
ความเช่ือมัน่ของเดก็ ท่ีมีตอ่พ่อแมไ่ด้มากเท่านีแ้ล้ว 

                                                                        ภาพจาก https://today.line.me 

ท าความเข้าใจว่าท าไมเดก็จงึมีสองหน้า 
การท่ีเด็กกลายเป็นคน 2 หน้านัน้ มีส่วนเก่ียวข้องกบัความ
ขัดแย้ง และท่าท่ีของพ่อแม่ กล่าวคือ เมื่อแรกเร่ิม มนัเป็น
ปัญหาระหว่างพ่อกับแม่ ท่ีไม่ปรับความเข้าใจให้ตรงกัน 
และย่ิงกว่านัน้คือ พ่อแม่โกรธกัน จึงตัง้ใจท าเร่ืองต่าง ๆ 
ให้ขดักบัอีกฝ่าย เช่น การเลีย้งลกู คนหนึง่สอน อีกคนปลอ่ย 
คนหนึ่งลงโทษ อีกคนเอาใจเด็ก บรรยากาศในครอบครัว
แบบนี ้เดก็อาจจะกลายเป็นคน 2 หน้าได้ง่ายมาก 
เด็กวัยตัง้แต่ 3 ขวบขึน้ไป สามารถรับรู้ถึงปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างพ่อกับแม่ และหาช่องว่างท่ีจะท าอะไร เพ่ือ
เข้าข้างตวัเอง เช่น เด็กผู้ชายท่ีซุกซน จนถูกพ่อท าโทษ เขา
จะร้องไห้ และว่ิงไปหาแม่ เพ่ือให้แม่ปกป้อง ต่อไปเด็กก็จะ
ย่ิงซนไปเร่ือย ๆ เพราะเขาจบัช่อง ระหวา่งพ่อกบัแมไ่ด้ แล้ว  
เขาจะบอกวา่ พ่อไมด่ีแตแ่มด่ี เรารักแม ่เราไมรั่กพ่อ เดก็จะ
เอนเอียงไปหาฝ่ายท่ีช่วยเขา รักฝ่ายหนึง่ ไม่รักอีกฝ่าย และ

พอ่แม ่
ต้องแสดงทา่ทเีดยีวกนั 
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แม้จะเป็นความรักกับฝ่ายท่ีเข้าข้างเขา ก็ไม่ใช่ความรักท่ี
แท้จริง แตเ่ป็นความรักท่ีเห็นแก่ตวัเองตา่งหาก 
พ่อแม่ต้องแสดงท่าทเีดียวกันต่อเดก็ 
 ความคิดท่ีขัดแย้งระหว่างพ่อแม่ จะส่งผลต่อเด็ก
จนกลายเป็นปัญหาได้ เช่น เด็กบางคนแบ่งปันของเล่นให้
เพ่ือนเล่นด้วย พ่อเห็นแล้วก็ชม ลกูนีใ้จกว้าง แต่แม่กลบัว่า
ลูกโง่ เอาแต่ไปให้คนอื่นเล่น ทีคนอื่นไม่เห็นแบ่งของให้
ตวัเองเล่นบ้างเลย จากนัน้พ่อกบัแม่ก็เปิดศกึกนั ทิง้ให้เด็ก 
“งง” อยู่คนเดียว 
 การแสดงอารมณ์โกรธ เพ่ือต่อต้านอีกฝ่าย อาจจะ
ท าให้จิตใจของเด็กวุ่นวายสับสน เพ่ือปกป้องตนเอง วัน
หน้าเดก็จะสงัเกตุเราก่อนหรือเดาใจเรา เวลาพดูก็จะพูดค า
ท่ีถูกใจเรา กลายเป็นคนท่ีหน้าไหว้หลังหลอก จึงไม่ดีต่อ
สขุภาพจิตของเดก็ 
 นักจิตวิทยากล่าวว่า ประเทศมีสองหัวก็แตกแยก 
ครอบครัวมีสองหวัก็ย่อมพงั ซึง่หมายความว่า ในบ้านหนึง่ 
ถ้าสามีภรรยา ต่างก็ยืนกรานในความเห็นของตนเอง เด็กก็
ไมรู้่จะฟังใคร สดุท้ายครอบครัวก็สญูเสียความปรองดอง 
คนเรามีภูมิหลงั การศกึษาและอปุนิสยัท่ีต่างกนั จึงคิดเห็น
ต่างกันมันเป็นเร่ืองปกติ แต่ต้องจ าไว้ว่า เราอย่ามา
ถกเถียงกันต่อหน้าเด็ก ขณะท่ีพ่อหรือแม่ก าลงัสอนเด็ก
อยู่ อีกฝ่ายหนึ่ง ถ้าไม่เห็นด้วยก็ต้องอดทนไว้ก่อน อย่าเพ่ิง
แสดงออกทนัที แตต้่องเก็บไว้เจรจา ปรึกษากนัระหวา่งสอง
คนในตอนหลงัท่ีเดก็ไมอ่ยู่แล้ว 
 ในการปรับความเข้าใจนัน้ พ่อและแม่ก็ต้องเคารพ
ความคิดความรู้สกึของอีกฝ่ายหนึ่งด้วย โดยไม่ยืนกรานว่า
ตนถกูต้องอยู่ฝ่ายเดียว 
 เมื่อได้ผลสรุปแล้ว ค่อยเรียกเด็กมาคยุ ยงัไงก็ต้อง
ให้เด็กรู้ด้วยว่า พ่อแม่มีท่าทีเดียวกนั และยงัคงรักลกูเสมอ 
ถงึแม้ทัง้คูจ่ะไมไ่ด้ใช้ชีวิตร่วมกนัอีกแล้ว 
เดก็คือกระจกเงาของพ่อแม่ 
 ข้อคดิเตือนใจพเิศษ 
1. พ่อแม่แสดงคนละหน้าต่อกัน สุดท้ายลูกก็จะกลายเป็น
คน 2 หน้า 

2. ก่อนท่ีจะแสดงท่าทีต่อลกู พ่อแม่ต้องปรับความเข้าใจให้
ตรงกนัก่อน 
3. หากมีข้อข้องใจ ยังสามารถปรึกษากบัเจ้าหน้าท่ีฝ่ายให้
ค าปรึกษากบัผู้ ท่ีมีปัญหาในชีวิตคู่ได้ 

เด็ก ๆ ก็เหมือนกับเถาวัลย์นั่นแหละ เมื่อ
เถาวัลย์เกิดขึน้ ณ ท่ีใด มันจะต้องหาต้นไม้ท่ีจะเลือ้ยขึน้
เกาะเสมอ ในเมื่อต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ใกล้ 15 เซ็นติเมตร อีก
ต้นอยู่ห่าง 10 เมตร เราคิดวา่มนัจะเลือ้ยขึน้ต้นไหน มนัก็จะ
เลือ้ยขึน้ต้นท่ีอยู่ใกล้ท่ีสุดนั่นแหละ ต้นท่ีอยู่ไกล  10 เมตร
โน่น มนัคงไมเ่ลือ้ยไปหรอก เพราะมนัไกลเกินไป 
 ฉะนัน้พ่อแม่เป็นผู้ใกล้ชิดลูกที่สุด ย่อมเป็นผู้ ท่ี
ลูก ๆ จะถือเอาเป็นแบบอย่าง จึงจ าเป็นอย่างย่ิง ท่ีต้องมี
การประพฤติ จรรยามารยาทให้เด็กดู ไม่สอนเขาแต่ปาก 
การยืน การเดิน การนัง่ การพูดอะไรทุกอย่าง เด็ก ๆ จะท า
ตาม เพราะเดก็นัน้ไว เขาไวกวา่ผู้ ใหญ่มากนกันะคะ..... 

      ภาพจาก http://www.friendforkids.com 
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ใครเป็นใคร ในคณะรฐัมนตร ี ปี ค.ศ. 2019 
 

คณะรัฐมนตรี และเสนาบดี:  
แถวลา่งจากซ้ายคือ รองประธานาธิบดี และรัฐมนตรี Simonetta Sommaruga ประธานาธิบดี Ueli Maurer และ รัฐมนตรี Alain Berset 
แถวบนจากซ้ายคือ เสนาบดปีระจ าคณะรัฐมนตรี Walter Thurnherr, รัฐมนตรี Viola  Amherd, รัฐมนตรี Guy Parmelin, รัฐมนตรี Ignazio Cassis,  
รัฐมนตรี Karin Keller-Sutter 

เม่ือ 5 ธันวาคม ค.ศ. 2018 มีการประชุมเลือกตัง้ เพ่ือเปลี่ยนวาระ หน้าท่ี ในการปฏิบตัิงาน และความรับผิดชอบ
ในกระทรวงตา่งๆ ของคณะรัฐมนตรีในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพ่ือท างานในปี ค.ศ. 2019  โดยต าแหน่งประธานาธิบดี เลือก
มาจากคณะรัฐมนตรีท่ีมีอยู่ 7 คน ซึง่ต าแหน่งประธานาธิบดี ตามรัฐธรรมนูญของสมาพนัธรัฐสวิส มีวาระ 1 ปี และไม่ได้ถือ
เป็นประมขุของประเทศ ไม่ได้เป็นหวัหน้า หรือมีต าแหน่งสงูกว่าคณะรัฐมนตรีคนอื่นๆ แต่เป็นต าแหน่งเพ่ือมาท าหน้าท่ี เป็น
ประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรี เป็นตวัแทนของคณะรัฐมนตรีในการแสดงปาฐกถาพิเศษ เน่ืองในวนัปีใหม่ และวนัชาติ 
นอกจากนัน้ ยังท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการต้อนรับแขกบ้าน แขกเมืองอย่างเป็นทางการ และรวมถึงการเข้าร่วมประชุม
ประจ าปีขององค์การสหประชาชาติ ส าหรับในปี ค.ศ. 2019  นาย Ueli Maurer ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งประธานาธิบดี 
นาง  Simonetta Sommaruga ด ารงต าแหน่งรองประธานาธิบดี  และนาย  Walter Thurnherr เป็นเสนาบดีประจ า
คณะรัฐมนตรี ท าหน้าท่ีประสานงานระหว่างกระทรวงต่างๆ โดยจะเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี และสามารถให้ค าแนะน า
ปรึกษาตอ่คณะรัฐมนตรีได้ แตไ่มม่ีสิทธิในการออกเสียง 

เมื่อวนัท่ี 20 กนัยายน 2017 นาย Ignazio Cassis ได้รับเลือกตัง้ เข้ามาเป็นรัฐมนตรี แทน นาย Didier Burkhalter 
และเขาเร่ิมปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการตา่งประเทศ ตัง้แต ่1 พฤศจิกายน 2017 

และเมื่อ 5 ธันวาคม 2018 เลือกตัง้ให้ นาง Viola Amherd จากพรรค SVP และนาง Karin Keller-Sutter เข้ามา
เป็นรัฐมนตรี แทนนาง Doris Leuthard และนาย Johann N. Schneider-Ammann  
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คณะรฐัมนตรีสมาพนัธรฐัสวิส – Swiss Federal Council  ค.ศ. 2019 

ช่ือ 
วันเดือนปีเกิด 

 วันทีเ่ร่ิมปฏิบัติ
หน้าทีใ่น

คณะรัฐมนตรี 

พรรคที่
สังกัด 

มาจากรัฐ  
ภาระและหน้าที่ 

Ueli Maurer 
เกิด 1 ธ.ค 1950 

 

10 ธันวาคม 2008 
 

SVP Zürich 
(ZH) 

ประธานาธิบดี และรัฐมนตรี
กระทรวงการคลงั 

 

 
Ignazio Cassis  

เกิด 13 เม. ย 1961 

 

20 กนัยายน 2017    FDP     Tessin 
(TI) 

 

ดแูลงานการตา่งประเทศ 
 

 
Alain Berset 

เกิด 9 เม.ย 1972 

 

14 ธันวาคม 2011 SP Freiburg 
(FR) 

ดแูลงานกระทรวงมหาดไทย 
 

 
Karin Keller-Sutter 
เกิด 22 ธ.ค 1963 

 
5 ธันวาคม 2018    FDP     St.Gallen 

(SG) 
ดแูลงานกระทรวงยตุิธรรมและ

ต ารวจ 

 

Viola Amher 
เกิด 1962 

 

 5 ธันวาคม 2018 CVP Wallis  ดแูลงานกระทรวงกลาโหม 
งานป้องกนัประเทศ 

และการกีฬา  
 

 

Guy Parmelin 
เกิด 9 พ.ย 1959 

 

9 ธันวาคม 2015 
 

SVP Vaud 
( VD) 

หรือ Waadt 

ดแูลงานด้านเศรษฐศาสตร์ 
การศกึษา  
และการวิจยั 

 

Simonetta Sommaruga 
เกิด 14 พ.ค 1960 

 

22 กนัยายน 2010 
 

SP Bern 
(BE) 

ดแูลงานกระทรวงสิ่งแวดล้อม  
การขนสง่พลงังานและการสื่อสาร 
 

ที่มา https://www.admin.ch/gov/de/start/departemente.html 
แปลรวบรวมโดย KS 

 

https://www.admin.ch/gov/de/start/departemente.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/departemente.html
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โดย แดบ่พุการี 

      Adelboden in the Bernese Oberland © Adelboden Tourism 

เรามาท าความรู้จกักบับ้านหลงัท่ีสองของเราตอ่

จากฉบบัเดือนธนัวาคมปีท่ีแล้ว ซึง่ยงัคงเป็นเร่ืองเก่ียวกบั

ภมูิศาสตร์กนัตอ่นะคะ  

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีทิวทัศน์ทีมีสีสัน รูป ร่าง
หลากหลาย และมีสิ่งมีชีวิตท่ีอยู่ตามธรรมชาติมากมาย 
ประเทศนีจ้งึเป็นท่ีรู้จกักนัในความสมบรูณ์ของระบบนิเวศน์ 
ในใจกลางตวัเมือง 

 ประมาณ 30% พืน้ผิวของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ถกูปกคลมุไปด้วยป่า 

 ความยาวของสายน า้ในสวิตเซอร์แลนด์ร่วม 
61,000 กิโลเมตร ส่วนท่ียาวท่ีสุดแบบต่อเน่ือง (ประมาณ 
11,000 กิโลเมตรอยู่ในรัฐ Graubunden 

 มียอดเขา 48 แห่งท่ีมีความสงูกวา่ 4,000 เมตร  
นบัวา่มี “four-thousanders” มากท่ีสดุในยโุรป 

 มีเส้นทางเดินป่าท่ีเช่ือมโยงกนัเยอะมาก รวมยอด 
ระยะทางแล้ว มีกว่า 65,000 กิโลเมตร หรือเท่ากบัคร่ึงของ
ระยะทางรอบโลก 

 มีระดบัสงูของพืน้ท่ีโดยเฉลี่ยท่ี 1,307เมตร และ  
23% ของพืน้ท่ี อยู่ท่ีระดบัสงูกวา่ 2,000 เมตร 

 ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สญูเสียท่ีดิน ให้กบั 

กิจการอสงัหาริมทรัพย์ และการสร้างระบบสาธารณูปโภค
ขัน้พืน้ฐานในอตัรา 1 ตารางเมตร ตอ่ วินาที 

 ประมาณ 36% ของพืน้ท่ีทัง้หมดของประเทศ เป็น 
พืน้ท่ีเพ่ือการเกษตรกรรม 

กลับสู่ธรรมชาต ิ
ป่า ถงึ ป่า :  

• มีป่าสาธารณะ 16 แห่ง ท่ีมีความส าคญัตอ่ 
ประเทศ โดยติดป้ายว่า “Swiss Park” สถานท่ีเหล่านี  ้
นอกจากจะมีวิวทิวทศัน์ สีสนัอนังดงามแล้ว ยงัอดุมไปด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นทรัพย์สินทาง
วฒันธรรม ท่ีมีคณุภาพสงู และยงัเป็นแบบอย่างการพฒันา
ท่ียัง่ยืนของภมูิภาคด้วย 

• พืน้ท่ีประมาณ หน่ึงในสาม ของประเทศ เป็น 
พืน้ท่ีป่า  

• ระยะทาง 61,000 กิโลเมตร คือ ความยาวของ 
สายน า้สวิส 

• ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีพืช ฟังกสั และ สตัว์  
50,000 สายพันธุ์ และ มี 3,700 สายพันธุ์ อยู่บนรายการท่ี
เสี่ยงตอ่การสญูพนัธุ์ 

• ธารน า้แข็งท่ีใหญ่ท่ีสดุคือ ธารน า้แข็งอลัเลต็ช์ ยาว 
 22.6 กิโลเมตร และเป็นมรดกโลก 

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

 

ธรรมชาต ิ – ขอ้เท็จจรงิและตวัเลข 
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โดย พ่ีหญิงไทย 

 
 

 
 

ถาม: สวสัดีค่ะพ่ีหญิงไทย ดิฉันมีปัญหาทะเลาะกับสามี
บ่อยมาก บางครัง้สามีก็ท าร้ายบีบคอ ข่มขู่ เมื่อดิฉนัขอหย่า 
เขาก็บอกจะส่งดิฉันกลบัเมืองไทย น่ีก็อยู่ท่ีสวิตฯเข้าปีท่ีสี่
แล้ว มีใบพ านกั บี เรามีลกูด้วยกนั 1 คน เพ่ิงจะอายุ 3 ขวบ
เท่านัน้ และดิฉันมีลูกติดมาด้วยหนึ่งคน อายุ 10 ขวบ เขา
บอกไมใ่ห้เอาลกูไปด้วย ให้กลบัเมืองไทยคนเดียว จะสง่เงิน
ให้ใช้ และถ้าอยากมาเย่ียมลกู ก็ให้มาได้ แต่ดิฉันอยากให้
ลกูทัง้สองคนกลบัเมืองไทยด้วย ดิฉนัควรท าอย่างไรดี 
เร่ืองท่ีเราทะเลาะกัน บางครัง้ก็คือเร่ืองท่ีไม่น่าจะเป็นเร่ือง 
เขาห้ามดิฉันออกไปคบเพ่ือน ดิฉันออกไปเท่ียวหาเพ่ือน
เดือนละ 2-3 ครัง้เท่านัน้ มีบางครัง้ท่ีกลบัดึก แต่แม่สามีก็
มาช่วยเลีย้งลกู หรือบางครัง้สามี ก็ช่วยเลีย้งลกู ดิฉันไม่ได้
ท างาน ไม่มีเงินของตนเอง จึงต้องขอเงินสามีเพ่ือส่งให้พ่อ
แม่ท่ีเมืองไทย ซึ่งสามีก็ไม่ค่อยอยากจะให้ ท าให้เราต้องมี
ปากเสียง เพราะสามีชอบดา่ทอถงึพ่อถงึแม่ 

ตอบ: สวัสดีค่ะ ค าถามของคุณ พ่ีหญิงไทยขอแยกเป็น    
5  ข้อ เพ่ือหาค าตอบนะคะ 
ข้อแรก เก่ียวกบัสิทธิพ านกั สง่กลบัเมืองไทยได้ไหม    
ข้อสอง  การพาลกูกลบัไทย   
ข้อสาม การสง่เงินกลบัเมืองไทย    
ข้อส่ี การหย่า สิทธิปกครองบตุร และคา่เลีย้งด ู   
ข้อห้า  สญัญาปากเปล่าของฝ่ายชาย เร่ืองส่งเงิน ถ้ากลบั
เมืองไทย 

 

ข้อแรก เก่ียวข้องกับสิทธิพ านัก ประเภท บี ของคณุ เป็น
สิทธิพ านักชั่วคราว ต้องต่ออายุปีต่อปี (สามีเป็นชาวสวิส) 
การได้สิทธิพ านักประเภทนี ้มีเหตุผลคืออยู่กับครอบครัว 
แรกทีเดียว คือสมรสและอยู่เป็นสามีภรรยา และตอ่มามีลกู
ด้วยอีก 1 คน หลงัจากเข้าปีท่ีห้า คุณสามารถขอใบพ านกั
ประเภท ซี (ประเภทถาวร)  
 

สามีมีสิทธิส่งคุณกลับเมืองไทยไหม ถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกนั
ฉนัท์สามีภรรยา ไมม่ีงานท า ก็จะไมไ่ด้รับการตอ่ใบอนญุาต
พ านัก บี แต่คุณมีลูก จึงย่อมมีสิทธิต่อใบพ านกัได้ และขอ
แนะน าให้เร่ิมท าเร่ืองขอใบอนุญาตพ านกัประเภท ซี ไว้แต่
บัดนีค้่ะ และไม่ว่าคุณจะมีใบพ านกั บี หรือ ซี ในกรณีของ
คุณ สามีไม่มีสิทธิส่งคุณกลบัเมืองไทย ในกรณีที่คุณไม่
ยนิยอม  
 

ข้อสอง  การพาลูกกลับไทย  พ่อและแม่มีสิทธิปกครอง
ลกูเท่า ๆ กนั การพรากลกู โดยท่ีฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ไมยิ่นยอม 
โดยเฉพาะการพาข้ามเขตแดนประเทศ ถือเป็นความผิด
ทางอาญา (ติดคุก) ในคดีพรากผู้ เยาว์ แต่คุณจะยอมจาก
ลูกไปหรืออย่างไร หรือจะอดทนเพ่ืออนาคตของลกู เพราะ
จากสาเหตุของการมีปากเสียง อย่างท่ีคุณเล่า ว่าเร่ืองไม่
เป็นเร่ือง ถ้าฝ่ายหนึ่งเย็น อาจช่วยให้สถานการณ์ระหว่างคู่
สมรสดีขึน้ไหม เพศแม่น่าจะมีความอดทน อดกลัน้ได้
มากกว่า นึกเสมอว่าเพ่ือลูก ปัญหาใหญ่ท่ีต้องท าความ
เข้าใจ คือ ข้อสาม คะ่ 
 

ข้อสาม การส่งเงินกลับเมืองไทย โดยทั่วไป คนสวิสไม่
เข้าใจว่าท าไมคนไทยต้องส่งเงินให้พ่อแม่ บางคนส่งให้ถึง
ญาติพ่ีน้องอีกด้วย หลายคนจึงดิน้รนท างาน เพ่ือให้ได้เงิน
เป็นของตนเอง เพราะจะว่าไปคนสวิสไม่ได้ร ่ ารวย แต่มี
รายได้สมดลุกบัรายจ่าย 
 กรณีของคุณ พ่ีหญิงไทยไม่สามารถคาดเดาว่า
สามี มีฐานะอย่างไร มีเงินเดือนเท่าไร แต่คณุในฐานะของ
ภรรยา ฐานะของแม่บ้าน ควรจะพอทราบว่า เงินเดือนของ
สามี เท่าไร ขณะเดียวกันควรทราบว่าภายในบ้านมี

ถามมา ตอบไป 
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คา่ใช้จ่ายเท่าไรด้วย หลายคนบอกสามีไมบ่อก ลองใช้เสน่ห์
หญิงนะคะ เราอยู่กับบ้าน สอดส่องดูแลเอกสารของสามี
บ้าง ใบเงินเดือน บิลต่าง ๆ ค่าบ้าน ค่าน า้ ค่าไฟ ค่าอาหาร 
ค่าประกนัเจ็บป่วย ค่ารถ ค่าภาษี.......และ.......อีกหลาย ๆ  
ค่าใช้จ่าย เพ่ือประมวลว่า จะมีเงินเหลือเท่าไร เพ่ือสามีจะ
ได้ไม่เครียด เวลาท่ีเราขอเงินเขานะคะ ต้องบอกวา่ เห็นใจ
ในเร่ืองนีม้ากพอสมควรในทกุฝ่าย ใจเย็นเข้าหากนันะคะ 
 

ข้อส่ี  การหย่า สิทธิปกครองลูก และค่าเล้ียงดู ถ้า
ทะเลาะกนัด้วยเร่ืองไม่เป็นเร่ือง ไกลเ่กลี่ยกนัได้ ไมน่่าจะถึง
ขัน้หย่าร้างเลยนะคะ และเราจะแยกจากลูกได้หรือ ตาม
กฏหมาย สามีภรรยามีสิทธิแยกกันอยู่ ไ ด้สองปี  
หลงัจากนัน้สามารถฟ้องหย่าได้ แม้ว่าอีกฝ่ายจะไมยิ่นยอม 
การแยกอยู่หรือการหย่าในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ต้องขึน้
ศาล เพ่ือรักษาสิทธิและประโยชน์ของทัง้สองฝ่าย ไม่ว่าจะ
เป็นเร่ืองการแบ่งแยกทรัพย์สิน การปกครองบุตร การจ่าย
คา่เลีย้งด ูศาลเท่านัน้ท่ีจะเป็นผู้ตดัสิน  
 ถ้าคุณยินยอมกลับเมืองไทยตามท่ีสามีบอกเล่า 
คุณจะเสียประโยชน์หลายอย่าง ถ้าอยากหย่า อยากกลบั
เมืองไทยจริง ๆ ยอมไปคนเดียว ก็ขอให้ต่อสู้ ในขัน้ศาล 
เรียกร้องสิทธิของตนก่อนนะคะ  
 

ข้อห้า  สัญญาปากเปล่า เร่ืองส่งเงิน ถ้ากลับเมืองไทย 
พ่ีหญิงไทยไม่ได้แนะ ให้คณุไม่เช่ือค าพูดท่ีไม่มีลายลักษณ์
อกัษร แต่กันไว้ดีกว่าแก้นะคะ ถ้าเร่ืองแยกหรือหย่า ถึงขัน้
ศาล จะมีบนัทึกเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีตกลงกนัทัง้สองฝ่าย จะดีกวา่
ใช่ไหม และถ้ากลบัเมืองไทยแล้ว โอกาสที่จะกลบัมา แม้จะ
มาเย่ียมลกู ก็คงไมง่่ายอย่างท่ีคิด ในบางราย แม้มีค าสัง่ 
ศาล แต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติตาม ต้องฟ้องร้องกันอีก รักและ
เมตตา ให้อภยัซึง่กนัและกนัดีกวา่นะคะ 
 จงึขอให้คณุอย่าใจร้อน ความเป็นแม ่จะช่วยให้เรา
ใคร่ครวญถึงความเป็นอยู่ของลูกเป็นหลกั มีความอดทน 
ให้สิ่งท่ีดีท่ีสุดแก่ลูก รักษาความเป็นครอบครัวให้ลูกได้รับ
ความอบอุ่นมากท่ีสุด ขอเป็นก าลงัใจให้กับครอบครัวของ
คณุนะคะ… 

Robert Waldinger ศาสตราจาร ย์ทาง จิตเวช
คลิ นิ ก ข อ ง โ ร ง เ รี ย นก า รแพท ย์  Harvard แล ะ เ ป็ น
ผู้ อ านวยการคนปัจจุบันของโครงการศึกษาชีวิตมนุษย์ ท่ี
นานถึง 75 ปี เขาน าผลการศึกษามาบอกต่อสาธารณชน
โดยศกึษาชีวิตของชาย 724 คน โดยใช้ชุดค าถาม เก่ียวกบั
ชีวิต งาน ความเป็นอยู่ สุขภาพ และการสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่าง บันทึกเอกสารทางการแพทย์ เก็บตัวอย่างเลือด
และสแกนสมองของพวกเขา คุยกับลูกๆ ของพวกเขา อดั
วิดีโอขณะท่ีพวกเขา เลา่ความกงัวลใจให้ภรรยาฟัง โดยเก็บ
ข้อมลูทกุสองปี 

บทเรียนที่ได้จากข้อมูล จากชีวิตของคนเหล่านี ้ 
ท่ีชดัเจนท่ีสดุจากการวิจยั 75 ปี คือ ความสัมพันธ์ที่ดีท า
ให้เรา มีความสุขขึน้ และมีสุขภาพดีขึน้ ด้วย 3 เหตผุล
1. ความโดดเดี่ยวนัน้เป็นพิษ คนท่ีอยู่คนเดียว กลายเป็นคน
ไม่มีความสุข สุขภาพเสื่อมโทรมตัง้แต่ช่วงกลางของชีวิต 
การท างานของสมองเสื่อมลงเร็วกว่า และอายุสัน้กว่าคนท่ี
ไม่โดดเดี่ยว 2. ระดบัความพึงพอใจต่อความสมัพันธ์มีผล
ต่อสุขภาพ ชายท่ีมีความสมัพันธ์ดีตอนอายุ 50 เป็นชายท่ี
แข็งแรงท่ีสดุ ตอนเขาอายุ 80 ปี 3. การมีความสมัพนัธ์ท่ีดี
กับภรรยา พึ่งพากันได้ ถึงแม้จะทะเลาะกันบ้าง ก็ท าให้
ในช่วงอาย ุ80 มีความจ าดีกวา่คนที่ไมส่ามารถพึง่พาใครได้ 

ชายหลายคนในงานวิจัย ตอนท่ีพวกเขาเป็นหนุ่ม 
เขาเช่ือวา่ ช่ือเสียง ความร ่ารวย เป็นการประสบความส าเร็จ
สงูสดุของชีวิต และถือเป็นชีวิตท่ีดี แต่งานวิจยัชีใ้ห้เห็นแล้ว
ว่า คนท่ีประสบความส าเร็จท่ีสุด คือคนท่ีทุ่มเทเวลาให้กบั 
ครอบครัว เพ่ือน และสงัคมของเขา  

แล้วคุณล่ะ จะทุ่มให้กับความสัมพันธ์อย่าง
ที่ว่านีอ้ย่างไร?  
ที่มา https://www.getabstract.com 
แปลโดย KS

ความสัมพนัธด์ ี ...ชวีติด ี
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ปฏทินิกจิกรรม 

 

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

  ใบสมคัรสมาชกิ  
สมาคมหญงิไทยเพือ่หญงิไทย ในสวติเซอรแ์ลนด ์

 

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

วันเสาร์ที่ 18 พ.ค. 2019 
เวลา 10.00 – 15.30 น. 

  
 

งานประชุมสามัญประจ าปี และคนรุ่นใหม่เล่าเร่ือง 
“ ฉนั...ในสองวฒันธรรม” 

โดยเยาวชนลกูคร่ึง ท่ีเกิดและอาศยัอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ 
ท่ี Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach 

วันท่ี 4 - 9  มิ.ย. 2019 คอร์สกรรมฐาน   โดยท่านเจ้าคุณ พระภาวนาเขมคุณ วิ.  
(พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี) เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา 
สถานที่ Ferienhaus Waldmatte,Oeschseitenstrasse 10, 3776 Oeschseite 

วันท่ี 6 - 7 ก.ค. 2019 
เวลา 10.00 - 18.00 น. 

งานเทศกาลไทย 
ท่ีสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงเบร์ิน 

วันอาทติย์ที่ 1 ก.ย. 2019 
10.00 – 17.00 น. 

งานวันครอบครัว  
ท่ี Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach 



                                

ห น้ า   30 

 รวงข้าว / เมษายน 2019 

 Eröffnungsbilanz  2017  2018 

 Postcheck-Konto บญัชีเงินฝาก 33'869.78  35'489.23 

 Handkasse เงินสดหมนุเวียน 1'891.25  602.55 

 Saldo  35'761.03  36'091.78 

      

      

 Erfolgsrechnung     

 Mitgliederbeiträge คา่บ ารุงสมาชิก 9'300.00  14'943.00 

 Unterstützungsbeiträge เงินบริจาค 12'932.05  12'670.00 

 Verrechnungssteuer / Zinsen ดอกเบีย้เงินฝาก 0.00  0.00 

 Total Erträge  22'232.05  27'613.00 

      

      

 Ausgaben detailliert     

 Weiterbildung คา่ศกึษาเพิ่มเติม 0.00  0.00 

 Honorare คา่ธรรมเนียม 477.80  323.70 

 Geräte / Reparaturen เทคโนโลยีสื่อสาร / คา่ซอ่มแซม 396.80  115.40 

 Fachliteratur ข้อมลู / เอกสารอ้างอิง 0.00  0.00 

 Büromaterial อปุกรณ์ส านกังาน 576.40  189.15 

 Porti / Telephon ไปรษณียากร / โทรคมนาคม 2'020.65  2'475.35 

 Drucksachen สิ่งตีพิมพ์ 3'783.60  3'747.45 

 Verwaltungsaufwand (Spesen) คา่ใช้จา่ยทัว่ไป 4'987.10  3'332.10 

 Seminar / Tagung / GV คา่กิจกรรม / สมันา / ประชมุสามญัฯ 9'432.15  13'933.85 

 Spesen PostFinance คา่ธรรมเนียมธนาคาร 226.80  315.65 

 Total Ausgaben  21'901.30  24'432.65 

      

      

 Gewinn / Verlust  330.75  3'180.35 

      

      

 Bilanz     

 Aktiv     

 Postfinance บญัชีเงินฝาก 35'489.23  38'176.58 

 Kasse เงินสดหมนุเวียน 602.55  1'095.55 

 Total flüssige Mittel  36'091.78  39'272.13 

 

 

 
 

   รายงานการเงนิประจ าปี 2561 สมาคมหญงิไทยเพือ่หญงิไทย 
          Finanzabschluss 2018 des Vereins Thai Frauen für Thai Frauen 

      

      



งานเลี้ ยงอ าลา 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจกิายน พ.ศ 2561 สมาคมหญิงไทยฯ รว่มกบัสมาคม ชมรมตา่ง ๆ และชาวไทย ในสวิตเซอรแ์ลนด ์

รว่มกนัจดังานเล้ียงสง่ คณุใจไทย อปุการนิติเกษตร อคัรราชทูตท่ีปรึกษา และคณุชลฤทยั จพูฒันกุล ทีป่รึกษา 

สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเบิรน์ ในโอกาสครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

ทีมแม่ครวั (ทีมน้ีส าคญัมาก ขาดเธอเราจะหิว) ขอเก็บภาพเป็นท่ีระลึก กบัคุณใจไทย อุปการนิติเกษตร และคูส่มรส 

 



 

วนัองัคารที ่4 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  
ตวัแทนสมาคมฯ และสมาชกิรว่มงาน วนัคลา้ยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิล 

อดลุยเดช บรมนาถบพติร วนัชาตไิทย และวนัพ่อแห่งชาต ิประจ าปี พ.ศ. 2561  
จดัโดย สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรงุเบริน์ โดยมเีอกอคัรราชทูต นายจกัร ีศรชีวนะ เป็นประธานในพธิ ี

ทีโ่รงแรม Bellevue Palace กรงุเบริน์ 


