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หญงิไทยสญัจร  คร ัง้แรกของปี 2019 
เมือ่วนัอาทติยท์ี ่30 มถินุายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 – 16.00 น.  

ที ่Benjarong Thai Cuisine, Dorfstrasse 7, 6340 Baar รฐั Zug  
ใหค้วามรู ้เร ือ่ง “กฏหมายควรรูข้องสวติเซอรแ์ลนด ์” 

ขอขอบพระคณุทา่นเอกอคัรราชทูต นายจกัร ีศรชีวนะ ใหเ้กยีรตริว่มงานและพบปะพูดคยุ 
กบัชาวไทยทีม่ารว่มฟังการบรรยายกว่า 60 คน 

และขอขอบคณุหวัหนา้ทมีจดังาน คณุสุนิสา Appelt และ คณุพชัร ีGrossenbacher 
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สมาคมหญงิไทยเพือ่หญงิไทย สวติเซอรแ์ลนด ์                                      
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 : กลัยา ฟิงค์                        
ประชาสัมพันธ์ : มณฑา คนูซ์- บญุจริง 
เลขานุการ : ญาณพชั  ดินเน่ 
บรรณาธิการ : กหุลาบ ไทรโพธ์ิภู ่
คณะกรรมการ : ศศิธร กลอร์ 
เวป็มาสเตอร์ : Dr. Hans Rieder 
ที่ปรึกษา : สมบตัิ มากลัน่ –เรอบิเย  ศกัดา บวัลอย 
…………………………………………...... 
บรรณาธิการ จัดท าปกและรูปเล่ม:  กหุลาบ ไทรโพธ์ิภู ่  
ช่างภาพ : กวุลัยา รีเดอร์   
กองบรรณาธิการ : กวุลัยา รีเดอร์  จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต  
และศศิธร กลอร์ 
พิสูจน์อักษร : จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต 
นักเขียน : อาจารย์สาลี่ สวีแด คนปรุงชา นกฮกู พี่หญิงไทย ป้าแม้ว 
ล าดวน และโยทะกา  
นักแปล : ก. ไตรค า  ศกัดา บวัลอย  เฟรา ฮีรชิ และแดบ่พุการี    
ขอขอบคุณ ภาพงานสมัมนาที่เมือง Baar จากคณุ   Ja Kamonrat
ภาพงานประชมุสามญัประจ าปี จากคณุคิตตี ้ 
ภาพประกอบในเลม่จากกเูกิล้ และจากชา่งภาพของสมาคมฯ  
 
 

 

สารบญั 

เร่ืองจากปก 
5 งานมหามงคลของชาติ 
เร่ืองจากเมอืงไทย 
9  เอกสารการทะเบียนภาษาองักฤษ 
กฎหมายน่ารู้  
10 ไกลเ่กล่ียข้อพิพาท 
11 ความเข้าใจผิดเก่ียวกบั AHV   
21 ใครคือผู้จา่ยคา่รักษาพยาบาล  
27 ถามตอบเก่ียวกบัการงาน 
สรรหามาเล่า 
14 ฉนัในสองวฒันธรรม  
16 ความโชคดีของลกูคร่ึง  
20 ดงึสต-ิขายของออนไลน์ง่ายจงั (จริงรึ) 
สขุภาพกาย ใจ 
18 อาหารปิง้ ยา่ง ควรคูก่บัชา  
สาระน่ารู้ 
22 AI คืออะไร  

23 สวิตเซอร์แลนด์...ศนูย์กลางปัญญาประดษิฐ์? 
24  11 สิ่งพงึระวงั ในยคุสงัคมไร้เงินสด 
25 เงินบ าเหน็จหรือบ านาญไปอยูท่ี่ใคร 
26 น า้ 
หญิงไทย 
4 บทบรรณาธิการ และ สารจากประธาน 
28 ถามมา ตอบไป  
29 ปฏิทินกิจกรรม 
30 รายงานประชมุสามญัประจ าปี ค.ศ. 2019
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บทบรรณาธกิาร  

สวสัดีคะ่เพ่ือนผู้อา่นวารสารรวงข้าวทกุท่าน  
รวงข้าวฉบับนี ้พระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสร็จสิน้ไปแล้ว
อย่างย่ิงใหญ่สมพระเกียรติ หวงัว่าหลายคนได้ติดตามชม
จากช่องทางใดทางหนึง่ ทัง้โทรทศัน์ หรือจากคอมพิวเตอร์
เ ช่ือมต่ออินเทอร์ เน็ต รวงข้าวฉบับนี ข้อร่วมบันทึก
ประวตัิศาสตร์เก็บเร่ืองและภาพไว้เป็นอนสุรณ์แห่งการเกิด
มาในยุคนี ้และยงัเป็นยุคท่ีอะไร อะไร ก็ดิจิทลั  เราจึงต้อง
เรียนรู้ อยู่เป็น ไมเ่ช่นนัน้เราจะอยู่ล าบาก ผลการศกึษาของ
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ 
ETDA) ในปี 2561 พบประชากรไทยทุกรุ่นใช้อินเทอร์เน็ต
เฉลี่ย 8 ชัว่โมงขึน้ไปตอ่วนั โดยใช้โซเชียลมีเดียมากท่ีสดุ ยู
ทูปได้รับความนิยมมากท่ีสดุ รองลงมาคือไลน์และเฟซบุ๊ก 
ชีวิตของเราอยู่กบัความเสี่ยงให้ถกูเจาะข้อมลูได้ง่าย ๆ เช่น 
การระบุวันเดือนปีเกิดในโลกออนไลน์ แชร์โลเคชั่นพิกัด
ของตนเอง ไมต่ัง้ค าสัง่ลอ็คหน้าจออตัโนมตัิหลงัเลิกใช้งาน 
อพัโหลดบอร์ดดิง้พาสในโซเชียลมีเดีย ฯลฯ ฉบับนีเ้ราน า
เ ร่ือง 11 สิ่งพึงระวัง ในยุคสังคมไร้เงินสดมาฝากกัน  
รวมทัง้ปัญญาประดิษฐ์ ท่ีใคร ๆ ก็พูดถึง มันคืออะไร 
เก่ียวข้องกบัเราตรงไหน น่าสนใจใช่ไหมคะ  
 เ ร่ื อ ง เ ก่ี ย วกั บ กฎหมายก็ มี ม า ใ ห้ อ่ า น กั น
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการขัดแย้งกัน ใครจะไกล่
เกลี่ยให้ดี เร่ืองเงินบ านาญ และเมื่อเกิดอุบัติเหตุใครจ่าย 
รวมทัง้สิทธิตา่ง ๆ ในโลกของการท างาน   
 คอลัมน์สรรหามาเล่า เป็นเร่ืองราวของเด็กท่ี
เติบโตในตา่งแดน การประสบความส าเร็จ และความโชคดี 
และสิ่งท่ีพวกเขาเหลา่นัน้ได้มา มีอะไรอยู่เบือ้งหลงัหนอ 
 และท้ายนีข้อเชิญชวนสมาชิก และพรรคพวก พา
กันมาทัง้ครอบครัว ในงานวันครอบครัวหญิงไทย ในวัน
อาทิตย์ท่ี 1 กนัยายนนี ้แล้วพบกนันะคะ... 
กหุลาบ ไทรโพธิภ์ู ่(saipopoo@gmx.ch) 

 
 
 
 

 
 
 
 
สารจากประธาน 
สวสัดีคะ่เพ่ือนสมาชิกและผู้อา่นทกุคน 
 ส า ห รั บ ห ล า ย  ๆ  ค น  ชี วิ ต ใ น ป ร ะ เ ท ศ
สวิตเซอร์แลนด์เป็นความสุขอย่างย่ิง มีงานท า มีเงินใช้ 
รายรับและรายจ่ายสมดลุกนั ครอบครัวรักใคร่กลมเกลียว 
อากาศก็เย็นสบาย (แตท่ี่ผ่านมาไหงร้อนจงั)  แตส่ าหรับอีก
หลาย ๆ คน ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ไม่ได้สขุสบาย
อย่างท่ีคาดหวัง แต่ถ้าด าเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท และ
ยอมรับว่าทุกสิ่งไม่แน่นอน เตรียมความพร้อมในการ
ปรับตวักบัสงัคมใหม ่การใช้ภาษาเป็นสื่อส าคญั เพ่ือความ
เข้าใจในคนรอบข้าง ในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ สังคมและ
วฒันธรรม เมื่อใดท่ีปัญหาเกิด อย่างน้อยให้รู้ว่า ตนเองมี
สิทธิหน้าท่ีอย่างไร เพ่ือไม่ให้เสียรู้ ไม่ให้เสียประโยชน์ หรือ
ใช้ความสามารถของตนในการช่วยเหลือคนอื่นซึ่ง
เดือดร้อนได้บ้าง  
 ไม่ว่าจะอยู่ท่ีใด การเรียนรู้สิทธิและหน้าท่ี จึงเป็น
สิ่งส าคญั สิ่งเหล่านี ้เราจะเรียนรู้ได้ ถ้าสามารถสื่อสารใน
ภาษาเดียวกัน รัฐบาลสวิสเห็นความส าคัญของการใช้
ภาษา จึงเพ่ิมกฏเกณฑ์ในการขอต่อใบอนุญาตพ านัก 
ประเภทชั่วคราว (B) และประเภทถาวร (C) ว่าต้องสอบ
ผ่านชัน้เรียนระดบัต่าง ๆ ทัง้การพูด การเขียน และย่ิงการ
ขอสัญชาติสวิส ก็เพ่ิมระเบียบ ข้อก าหนดให้ยากย่ิงขึน้ 
ตามท่ีรวงข้าวฉบบัเดือนเมษายน ให้ข้อมลูไว้แล้ว  
 อย่าเพ่ิงท้อนะคะ ไม่มีสิ่งใดยากเกินความตัง้ใจ 
ไม่เกินความสามารถ เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ เราต้อง
พยายามท าให้ได้นะคะ เป็นก าลงัใจให้กบัทกุคนท่ีตัง้ใจคะ่  
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พระราชพิ ธีบรมราชาภิ เษกเป็นโบราณราช
ประเพณีท่ีต้องท า เพ่ือเป็นพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์ 
ดงัความใน จดหมายเหตพุระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเดจ็
พระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวว่า “…ตามราชประเพณีในสยามประเทศนี ้ถือ
เป็นต ารามาแตโ่บราณวา่พระมหากษัตริย์ซึง่เสดจ็ผ่านพิภพ
ต้องท าพระราชพิ ธีบรมราชาภิ เษกก่อน  จึงจะเ ป็น
พระราชาธิบดีโดยสมบรูณ์” 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกจดัวา่เป็นพิธีส าคญัของ
ทุกประเทศ ท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพราะพิธี
การนี ้เป็นการเฉลิมพระเกียรติยศอย่างเป็นทางการว่า องค์
พระประมขุพระองค์ใหมไ่ด้ทรงรับสมมติ เป็นพระราชาธิบดี
หรือพระเจ้าแผ่นดินของประเทศนัน้แล้วโดยบริบรูณ์ 

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกท่ีท ากันมา ใน
เมื อ ง ไ ทยนั น้  มี ก า ร แป ร เปลี่ ย นหลายคร าว  โดย
พระมหากษัตริย์แต่ละรัชกาล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้แก้ไขรายละเอียดบางอย่างได้ตามพระราชนิยม  

ส าหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาล
ปัจจบุนั สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตัง้การพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกเม่ือวนัท่ี 4-6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  

นับเป็นเหตุการณ์ประวตัิศาสตร์ ท่ีประชาชนชาว
ไทย มีโอกาสพบเห็น งานมหามงคลของชาติ  ครัง้นีด้้วย        

ตนเอง เน่ืองจากไม่ได้เกิดขึน้บ่อยครัง้ เรียกว่าในหนึ่ง
ชั่วอายุคน มีโอกาสน้อยมากท่ีจะได้ประจักษ์ด้วย
สายตาของตนเอง 

ด้วยพระราชพิธีมีขัน้ตอนและรายละเอียด
ต่างๆ มากมาย ยากท่ีจะเ ข้าใจถึง เ นื อ้หาสาระ 
หญิงไทยขอน าเสนอข้อมลู เฉพาะสิ่งควรรู้ 10 ประการ
ส าหรับการพระราชพิธีประวัติศาสตร์และสืบสาน
ความเจริญทางวัฒนธรรมของชาติท่ีมีมาแล้วหลาย
ร้อยปี  

1. พระราชพธีิบรมราชาภเิษก ครัง้แรกในรอบ 
69 ปี หนที่ 12 ของกรุงรัตนโกสินทร์ 

ครัง้นีพ้สกนิกรชาวไทยจ านวนกว่า 66 ล้านคน มี
โอกาสเป็นประจักษ์พยานและแสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพ ร ะมหาก ษัต ริ ย์ ร่ วมกัน  และหาก ย้ อนดู
ประวัติศาสตร์การพระราชพิธีนี ้ในยุครัตนโกสินทร์ตัง้แต่
รัชกาลท่ี 1 จนถึงรัชกาลท่ี 9 มีการประกอบพระราชพิธี   
แล้ว 11 ครัง้ ครัง้ท่ี 11 เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493  
ในรัชสมยั ในหลวงรัชกาลที่ 9 และลา่สดุเป็นหนท่ี 12 ใน 
รัชสมยัของรัชกาลที่ 10   
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2.  พ ร ะ ร า ชพิ ธี ฯ  ค รั้ ง ที่  2 ใ น ร ะ บ อบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ในรัชสมัยรัชกาลท่ี 9 นับเป็นครัง้แรก และหาก
ย้อนไปยงัรัชสมยัของพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั 
รัชกาลท่ี 7 ทรงประกอบพระราชพิธีในระบอบราชาธิปไตย 
ส่วนพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล พระ
อฐัมรามาธิบดินทร รัชกาลท่ี 8 นัน้ยงัมิได้ทรงประกอบพระ
ราชพิธีก็สิน้รัชกาลเสียก่อน ทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จนตลอดรัชกาล และทรงรับเฉลิมพระปรมาภิไธยต่อมาใน
ภายหลงัในรัชสมยัของรัชกาลที่ 9 

3. พระบาท-เศวตฉัตร-พระบรมราชโองการ  
3 สิ่งที่เปลี่ยนแปลง ส าคัญในพระราชพธีิฯ 

ต า ม ธ ร ร ม เ นี ย ม ข อ ง ไ ท ย แ ต่ เ ดิ ม นั ้น  แ ม้
พระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ จะได้สืบราชสันตติวงศ์สืบ
สนององ ค์พ ร ะมหาก ษัต ริ ย์ ใ นพระบรม โกศทัน ที                     
เม่ือเสดจ็สวรรคตก็จริงอยู่ แตก่ารออกพระปรมาภิไธยจะยงั
ไม่เรียกขานว่า «พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว» โดย
ทันที หากแต่จะออกพระปรมาภิไธยแต่เพียงว่า «สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั» ไปพลางก่อน 

เศวตฉัตร ส าหรับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีแต่
เพียง 7 ชัน้ จะทรงฉัตร 9 ชัน้ท่ีเรียกว่า “นพปฎลมหา
เศวตฉัตร” ได้ ก็ต้องทรงผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เสียก่อน  

พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร คือฉัตร 9 ชัน้ หุ้มผ้า
ขาว ถือเป็นเคร่ืองราชกกุธภัณฑ์ท่ีส าคัญ  ย่ิงกว่าราช
กกุธภัณฑ์อื่น ๆ ใช้ปักหรือแขวนเหนือพระราชอาสน์พระ
ราชบัลลังก์ตามธรรมเนียมแต่โบราณ หากยังไม่เปลี่ยน
รัชกาลจะไม่ลดพระมหาเศวตฉัตรลงเด็ดขาด เว้นแต่มีเหตุ
จ าเป็นอนัเลี่ยงไมไ่ด้  

ค าสั่งของพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ ก็ยังไม่
เรียกว่า “พระบรมราชโองการ” ตามขนบนิยม จะเรียกก็
แตเ่พียง “พระราชโองการ” เท่านัน้ จนกวา่จะผ่านพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก 

 

4. ต าราราชาภิเษก แม่แบบของการพระราช
พธีิบรมราชาภเิษกกรุงรัตนโกสินทร์ 

เมื่อรัชกาลท่ี 1 ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็น
ราชธานีในปี พ.ศ. 2325 มีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีต ารา
ส าหรับประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในการขึน้
ครองราชสมบัติ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สืบค้นแต่งต ารา ตัง้แต่
ครัง้กรุงศรีอยธุยา ซึง่เรียกช่ือวา่ “ต าราราชาภเิษกครัง้กรุง
ศรีอยุธยาฉบับหอหลวง” 

การประกอบพระราชพิธีแบบเต็มต าราเกิดขึน้ใน
รัชกาลแรกใน 3 ปีต่อมา ในปี พ.ศ. 2328 ซึ่งตรงกับการ
สมโภชพระนคร และเป็นแม่แบบการพระราชพิธีของราช
ส านกัปฏิบตัิสืบตอ่กนัมา  

 

5. น า้ศักดิ์สิทธ์ิสู่บรมราชาภเิษก 
ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีขัน้ตอนพิธีท่ี

ส าคัญย่ิงคือการสรงพระมุรธาภิเษก (การรดน า้ท่ีพระ
เศียร) นับเป็นวินาทีการเปลี่ยนผ่านพระราชสถานะเป็น
กษัตริย์อย่างเป็นทางการ และการรับน า้อภิเษก (การรดน า้
ท่ีพระหตัถ์)  

รากศพัท์ของค าว่า “บรมราชาภิเษก” มาจากค า
ว่า “อภิเษก” ความหมายว่า “แต่งตัง้โดยการรดน า้” 
ดงันัน้พระราชพิธีบรมราชาภิเษกจงึหมายถึง การรดน า้เพ่ือ
สถาปนาขึน้เป็นพระมหากษัตริย์ ซึง่น า้ท่ีใช้ในการพระราช
พิธี จะต้องผ่านการเสกน า้พระพุทธมนต์เพ่ือความเป็นสิริ
มงคล  

ส าหรับการถวายน า้อภิเษกนัน้ รัชกาลที่ 9 ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประจ าทิศ
ทั ้ง  8 เ ป็ น ผู้ ถ ว า ย น ้า อ ภิ เ ษ ก  เ ป็ น นั ย แ ส ด ง ถึ ง 
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“พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย” (แต่เดิมคือ
ราชบณัฑิตและพราหมณ์ถวาย) 

น า้มุรธาภิเษก จะใช้น า้จากแม่น า้ส าคญั 5 สาย 
“เบญจสุทธคงคา” คือ แม่น า้เจ้าพระยา แม่น า้บางปะกง 
แม่น า้ป่าสัก แม่น า้ราชบุรี และแม่น า้เพชรบุรี และสระ
ศักดิ์ สิทธ์ิ 4 แห่งในจังหวัดสุพรรณบุรีคือ สระเกษ 
สระแก้ว สระคา สระยมนา ส าหรับการสรงพระมรุธาภิเษก
จะใช้วิธีสหสัธารา (ไขฝักบวั) 

น า้อภิเษก เป็นน า้ศกัด์ิสิทธ์ิมาจาก 76 จงัหวดัทัว่
ประเทศ รวม 107 แห่ง น ามารวมกบัน า้ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเก็บไว้ใน
หอศาสตราคมในพระบรมมหาราชวัง รวมเป็น 108 แห่ง 
โดยจะมีพิธีพลีกรรมเพ่ือตกัน า้ 

 

6. พระมหาพชิัยมงกุฎ  
พระมหาพิชัยมงกุฎ เ ป็นหนึ่ ง ใน เค ร่ือง ร าช

กกุธภัณฑ์ (เคร่ืองหมายแห่งความเป็นพระมหากษัตริย์) 
ประเภทราชศิราภรณ์ คือเคร่ืองส าหรับประดับพระเศียร 
สร้างขึน้ในสมยัรัชกาลที่ 1 เป็นพระมหาพิชยัมงกฎุแบบไทย 
ลงยาสีเขียวแดง ประดบัด้วยเพชรซีก เว้นแต่เพชรเม็ดใหญ่
ท่ีประดับอยู่บนยอด เรียกว่าพระมหาวิเชียรมณี ประดับ
เพ่ิมเติมเข้าไปในสมยัรัชกาลที่ 4 มีน า้หนกัรวม 7.3 กิโลกรัม 
ขนาดสงูรวมยอด 66 เซนติเมตร 

เมื่อเวลาจะทูลเกล้าฯ 
ถวาย พระมหาราชครู
พราหมณ์จะทูลเกล้าฯ 
ถ ว า ยพ ร้ อ มทั ้ง พ าน 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงรับขึน้สวม
ด้วยพระองค์เอง 
ขณะที่ทรงรับมาสวม
นี ้สมัยปัจจุบันถือว่า
เป็นขณะที่ส าคัญที่สุด
แห่งงานพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก  ซึ่งถือคติตามอิทธิพลจากยุโรป ว่า

พระมหากษัตริย์จะทรงด ารงภาวะอันสมบูรณ์สูงสุดก็
ตอ่เมื่อได้สวมมงกฎุแล้ว 
 

7. พระปฐมบรมราชโองการ 
หลังจากพิธีถวายสิริราชสมบัติ  และเคร่ืองราช

กกุธภณัฑ์แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั จะทรงมีพระ
ปฐมบรมราชโองการ พระราชทานอารักขาแก่ประชาชนคน
ไทย ซึง่มีมาตลอดทกุรัชกาล และจะถกูบนัทกึไว้อีกยาวนาน 
รัชกาลท่ี 10 พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการแก่ปวง
ชนชาวไทย ในวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 วา่   
"เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดิน
โดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" 
 

8. องค์อัครศาสนูปถัมภกแห่งพุทธศาสนา 
การประกาศพระองค์เป็นองค์อคัรศาสนปูถมัภกใน

พระราชพิธี รัชกาลท่ี 6 โปรดให้เร่ิมต้นขึน้ และเป็นธรรม
เนียมสืบต่อมาในรัชกาลท่ี 7 รัชกาลท่ี 9 และรัชกาลท่ี 10 
ในวันท่ี 4 พฤษภาคม ทรงเสด็จพระราชด าเนินโดยขบวน
ราบใหญ่ไปยงัวดัพระศรีรัตนศาสดาราม 

เน่ืองจากการอปุถมัภ์พระพทุธศาสนาเป็นพระราช
ภารกิจส าคัญของพระมหากษัตริย์ ซึ่งปรากฏในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การสร้างถาวรวัตถุ หรือการแต่งตัง้เลื่อนสมณ
ศกัด์ิ เป็นต้น 

ขณะท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 ในมาตรา 7 บัญญัติว่า พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
พุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก 

 

9. การเฉลิมพระราชมณเฑียร 
เป็นพระราชพิธีส าคัญเก่ียวเน่ืองกับพระราชพิธี

บรมราชาภิเษกอีกพิธีหนึ่ง พระมหากษัตริย์จะเสด็จขึน้
ประทบั ณ พระท่ีนัง่จกัรพรรดิพิมาน เปรียบเสมือนการ  
“ขึน้บ้านใหม่” จากนัน้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัจะลง
บรรทมเหนือพระแท่นราชบรรจถรณ์ ซึ่งเป็นพระแท่น
บรรทมของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จกัรีเป็นปฐมฤกษ์  

เคร่ืองเฉลิมพระราชมณเฑียร ได้แก่ วิฬาร์ (แมว) 
ศิลาบด พันธุ์พืชมงคล ฟักเขียว กุญแจทอง จั่นหมากทอง 
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ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 4 เร่ิมใช้พระแส้หางช้างเผือกผู้  สมยั
รัชกาลท่ี 7 มีการอุ้มไก่ขาวเข้าร่วมพระราชพิธี ผู้ อุ้มไก่ขาว
จะเป็นผู้ เชิญธารพระกรศกัด์ิสิทธ์ิ ซึ่งเป็นหนึ่งในเคร่ืองราช
กกธุภณัฑ์ด้วย 

 

10. เสด็จพระราชด าเนินเลียบพระนครและ
เสดจ็ออกสีหบัญชร ประชาชนแซ่ซ้องสรรเสริญ 

ตามโบราณราชประเพณี ในการพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชด าเนินเลียบ
พระนครโดยขบวนพระราชอิสริยยศ เป็นขบวนพยุหยาตรา
ทัง้ทางสถลมารค (ทางบก) และทางชลมารค (ทางน า้) 
เพ่ือให้พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแสดงความ
จงรักภกัดี 

 

รัชกาลท่ี 10 เสด็จพระราชด าเนินเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารคในวนัท่ี 5 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2562 ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหา
สีมาราม และวดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม  

 

ส่วนขบวนพยุหยาตราทางชลมารค รัชกาลท่ี 10 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีขึน้หลงัการพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ในเดือนตลุาคม พ.ศ. 2562 

รัชกาลท่ี 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พสก
นิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชยัมงคล ณ สีห
บญัชร พระท่ีนัง่สทุไธสวรรย์ปราสาทวนัท่ี 6 พฤษภาคม 

ส าหรับสีหบัญชร คือหน้าต่างของพระที่ น่ังที่
พระมหากษัตริ ย์ เสด็จออก  ใ ห้ ข้าราชการและ
ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสส าคัญ 
มีลักษณะเป็นระเบียงยื่นออกไป 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกมีความส าคัญย่ิงใน
ประเทศไทยท่ีพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมใจของพสก
นิกรทกุหมูเ่หลา่ เน่ืองจากพระราชพิธีดงักลา่วเป็นการเฉลิม
พระเกียรติยศว่าเป็น พระมหากษัตริย์ของประเทศนัน้โดย
สมบูรณ์แล้ว แสดงให้เห็นถึงการยอมรับของประชาชนและ
นานาอารยประเทศ ทัง้ยังเป็นการสร้างความเป็นปึกแผ่น
มัน่คงและความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกันของคนในชาติอีก
ด้วย  

พวกเราคนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ถึงแม้จะอยู่ต่าง
แดน ความรัก สามัคคี ความภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ เป็นสิ่งน าพวกเรา รวมเป็นหนึง่เดียว... 
 

ที่ ม า :  https://thestandard.co/roralcoronation2 0 1 9 - 1 0 -
things-to-know/  
https://www.khaosod.co.th/bbc-thai/news_2489943  
https://www.bbc.com/thai/thailand-48177907 
รวบรวมโดย ก.ไตรค า และสวีแด  

 

https://thestandard.co/roralcoronation2019-10-things-to-know/
https://thestandard.co/roralcoronation2019-10-things-to-know/
https://www.khaosod.co.th/bbc-thai/news_2489943
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โดย ล าดวน 
 กระทรวงการต่างประเทศในฐานะหน่วยงาน

รับรองเอกสารราชการไทย ร่วมมือกับกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย จดัท าเอกสาร 2 ภาษา เป็นของขวญัปี
ใหม่ให้พ่ีน้องชาวไทย ข่าวนีล้ าดวนเห็นว่ามีประโยชน์จึง
น ามาบอกตอ่กนัคะ่  

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พัฒนา
ระบบโปรแกรมการคัดรับรองเอกสาร
การทะเบียนภาษาอังกฤษ ซึ่งพวกเรา
สามารถขอได้แล้วท่ีเขตหรืออ าเภอ 

ส าห รับ เอกสาร ท่ีกรมการ
ปกครอง จัดท า 2 ภาษา และบริการ
ประชาชนได้แล้ว โดยเร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 1 
มก ร าคม  พ . ศ .  2562 จ าน วน  12 
ประเภท ได้แก่  
1. ทะเบียนเกิด/สตูิบตัร  
2. ทะเบียนคนตาย/มรณบตัร  
3. ทะเบียนบ้าน  
4. หนงัสือรับรองการเกิด 
5. รายการบตัรประจ าตวัประชาชน  
6. ทะเบียนสมรส  
7. ทะเบียนหย่า  
8. ทะเบียนบนัทกึฐานะแห่งครอบครัว  
9. ทะเบียนการเปลี่ยนช่ือตวั  
10. ทะเบียนการตัง้ช่ือสกลุ  
11. ทะเบียนการร่วมใช้ช่ือสกลุ และ  
12. ทะเบียนเปลี่ยนช่ือสกลุ  
ประโยชน์ของเอกสารการทะเบียนภาษาอังกฤษ 

1. เพ่ือลดคา่ใช้จ่ายการแปลเอกสาร 
2. ลดขัน้ตอนและกระบวนการรับรองเอกสาร (ไม่

ต้องรับรองการแปล) 
3. เอกสารท่ีผ่านการรับรองมีมาตรฐานการแปลที่ 

ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานและมีมาตรฐานเดียวกนัทัง้
ประเทศ สามารถน าไปใช้ในต่างประเทศได้อย่างสมบูรณ์
และเป็นท่ียอมรับ 

ก่อนท่ีจะน าเอกสารการทะเบียนภาษาอังกฤษไปใช้ 
ประชาชนต้องน าเอกสารนัน้ ๆ มาขอรับรองนิติกรณ์เอกสาร
ท่ีกองสญัชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสลุ ในกรุงเทพ หรือ
สาขาในตา่งจงัหวดัดงันี ้ 

1. ก อ ง สัญ ช า ติ แ ล ะ นิ ติ ก ร ณ์  
กรมการกงสลุ ถนนแจ้งวฒันะ 
2. ส านักงานสัญชาติและนิติกรณ์ 
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) คลองเตย 
3. ส านั ก ง านหนั ง สื อ เ ดิ น ท า ง
ชัว่คราว จ. สงขลา 
4. ส านั ก ง านหนั ง สื อ เ ดิ น ท า ง
ชัว่คราว จ. อบุลราชธานี 
5. ส านั ก ง านหนั ง สื อ เ ดิ น ท า ง
ชัว่คราว จ. เชียงใหม ่
โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายใน
ก า ร น า เ อ ก ส า ร ไ ป แ ป ล เ ป็ น

ภาษาองักฤษ และไมเ่สี่ยงตอ่การแปลผิดพลาด 
ขัน้ตอนที่ 1 คดัเอกสารภาษาองักฤษจากเขต/อ าเภอ 
ขัน้ตอนที่ 2 ขอรับรองนิติกรณ์ท่ีกองสญัชาติและนิติกรณ์ 
กรมการกงสลุ 
ขัน้ตอนที่ 3 ติดตอ่สถานทตูประเทศปลายทาง 
ขัน้ตอนที่ 4 น าไปใช้ในประเทศปลายทาง  

โดยประชาชนสามารถใช้บตัรประจ าตวัประชาชน
แบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เพียงใบเดียว ไปขอรับ
บริการคัดเอกสารภาษาอังกฤษได้ ณ ท่ีว่าการอ าเภอ 
ส านกังานเขต เมืองพทัยา และส านกังานเทศบาลที่มีบริการ
งานทะเบียน และบตัรประจ าตวัประชาชน หรือสอบถามได้
ท่ีสายดว่นกรมการปกครง โทร.1548 นะคะ… 
ท่ีมา: http://www.consular.go.th 
 

เอกสารการทะเบยีนภาษาองักฤษ 

http://www.consular.go.th/
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โดย นกฮกู 
วัน นี  ้ เ ร ามาท าความ รู้ จัก  ค าสองค า นี  ้ คื อ 

Mediation (ท่ีไม่ใช่ Meditation) การไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท
ด้วยคนกลาง บุคคลทั่วไปหรือเ จ้าหน้าท่ี  ท่ี เ รียกว่า 
Mediator มีค่าใช้จ่ายต ่า  ถ้าการไกล่เกลี่ยโดยทนาย จะ
เรียกว่า Schlichtung ผู้ ไกล่เกลี่ยหรือคนกลาง-ทนาย คือ 
Schlichter  บางครัง้ก็เรียกวา่ Friedensrichter  

 
การไกลเ่กลี่ยกรณีพิพาท สว่นใหญ่เป็นกรณีพิพาท

ทางด้านคดีแพ่ง และมลูคา่ความเสียหายไม่มาก โดยให้ย่ืน
ค าร้องต่อศาล แสดงความประสงค์ขอไกล่เกลี่ย ซึง่ทัง้สอง
ประเภทจะมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ถ้าคิดว่า
สามารถตกลงกัน เองไ ด้  ใ ช้การ ไกล่ เกลี่ ยประเภท 
Mediation หรือ ประเภท Schlichtung คือให้คนกลางช่วย
เป็นผู้ตดัสินในข้อตกลงเร่ืองคา่เสียหาย 

โดยปกติแล้วเมื่อคู่กรณีมีการฟ้องร้องด าเนินคดี
กันท่ีศาลแล้ว ศาลก็จะเปิดโอกาสให้คู่ความ เจรจาไกล่
เกลี่ยกนัเสียก่อน ท่ีจะมีการไตส่วนหรือสืบพยาน ทัง้นีก้็เพ่ือ
ประโยชน์ของคู่ความทัง้สองฝ่ายนัน้แหละ ระบบการไกล่

เกลี่ยจะไม่สามารถบังคับให้คู่ความทุกฝ่าย หรือแต่บาง
ฝ่ายยินยอมยุติข้อพิพาทได้ เพราะการประนีประนอมยอม
ความ ต้องเกิดจากการตกลงปลงใจ ของคู่กรณีทัง้สองฝ่าย 
เพ่ือยุติ ข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทต่อกัน ก่อนจะถึงการ
ฟ้องร้องในชัน้ศาล 

ประโยชน์ คือ คา่ใช้จ่ายไมส่งู และในการด าเนินคดี
รวดเร็วกว่าการฟ้องร้องในศาล อีกทัง้คู่กรณีสามารถคิด
และตกลงได้ด้วยตนเอง เร่ืองราวเป็นส่วนตวั ไม่เผยแพร่สู่
สาธารณชน กระท าได้ในสถานท่ีใด ๆ ตามการตกลงของ
คูก่รณี ไมต้่องไปศาล 
กรณีพิพาทท่ีสามารถไกล่เกลี่ย มีมูลค่าความเสียหาย
เลก็น้อย ได้แก่ 
• ปัญหาคูส่มรส ครอบครัว และลกู 
• ระหวา่งทายาทผู้ รับมรดก 
• ในโรงเรียน ครู นกัเรียน ผู้ปกครอง  
• ในท่ีท างาน เร่ืองเงินเดือน เวลาท างาน การให้ออกจาก
งาน หรือ ข้อความในใบผ่านงาน 
• คูส่ญัญาลกูจ้าง นายจ้าง 
• ระหว่างเพ่ือนบ้าน อาคาร และสิ่งแวดล้อม เช่น เสียงดงั 
ต้นไม้ข้ามรัว้  
• ความเสียหายและการประกัน เช่นอุบัติเหตุทางพาหนะ
ทกุรูปแบบ 
• คุ้มครองผู้บริโภค เช่น เหตุในร้านท าผม ท าผมเสีย หรือ
ย้อมผิดสี ไม่เป็นไปตามท่ีตกลงกนั หรือซือ้สินค้ามาแล้วไม่
ตรงตามโฆษณา คณุภาพไมด่ี  

 

ไกลเ่กลีย่ขอ้พพิาท 
(Mediation และ Schlichtung) 
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คดีที่ไกล่เกล่ียไม่ได้ เช่น 
• การฟ้องร้องเร่ืองสถานะภาพสมรส 
• การหย่า 
• ก า ร ย ก เ ลิ ก สั ญ ญ า คู่ ชี วิ ต   ( eingetragenen 
Partnerschaft) 
• ไม่รู้จักท่ีอยู่ของคู่กรณีหรือผู้ถูกฟ้อง หรือคู่กรณีอยู่นอก
ประเทศ  

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินเร่ือง คู่กรณีต้องแบ่งจ่าย
คนละคร่ึง  

การพิพาทบางครัง้เป็นเร่ืองเล็กน้อย ไม่ต้องถึงโรง
ถึงศาล เพียงต้องการคนกลางไกล่เกลี่ย ใช้ Mediator 
เจ้าหน้าท่ีรัฐ ก็พอแล้ว ไม่เสียเวลา ไม่เสียเงินมากมาย เช่น 
เหตใุนร้านท าผม ท าผมเสีย หรือย้อมผิดสี ไม่เป็นไปตามท่ี
ตกลงกนั คดีพิพาทระหวา่งเพ่ือนบ้าน หรือระหวา่งนายจ้าง-
ลูกจ้าง และถ้ายังไกล่เกลี่ยไม่ลงตัว  ต้องการทนาย
ผู้ เช่ียวชาญ เพ่ือให้ค าแนะน ามากขึน้ ใช้ Schlichter จะมี
ค่าทนายเพ่ิมอีก แต่ไม่มากเท่ากับ การใช้ Richter คือการ
ขึน้ศาล แตท่างสะดวก คือ ไมม่ีคดี จะดีท่ีสดุ นะคะ 
 

ค าที่ควรรู้จัก 
Mediation / Médiation / Mediazione 
Mediator / Médiateur / Mediatore 
Schlichtung / Conciliation / Conciliazone 
Schlichter / Conciliateur / Conciliatore 
Friedensrichter/ Juge de paix / Giudice di pace 
Friedensgericht / Justice de piax / Giudici de pace 
 
ท่ี ม า :  Schweizerischer Verband der Friedensrichter 
ung Vermittler (http://www.svfv.ch) 
 
 

 
 
 

 
 

Alters- und Hinterlassenenversicherung (ค า ย่ อ 
AHV) เ งิ นฝากเ ข้ ากองทุนสวัสดิการประกันสังคมเมื่ อ 
เกษียณอาย ุและส าหรับผู้อยูเ่บือ้งหลงั มีหลายเร่ืองเก่ียวกบัเงิน
ประกนัสงัคมชนิดนี ้ที่คนเข้าใจผิด มาท าความเข้าใจให้ถกูต้อง 
ในเร่ืองตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนีก้นันะครับ 

 เมื่อผู้หญิงอาย ุ64 ปี และชายอาย ุ65 ปี จะได้รับเบีย้ 
บ านาญจาก กองทุน AHV โดยอตัโนมตัิ เพราะทางส านกังาน
ควบคมุดแูลกองทนุนี ้มีข้อมลูของฉนัอยูแ่ล้ว 

- เป็นความเข้าใจผิด บคุคลจะได้รับเงินเบีย้ 

บ านาญนีน้ัน้ จะต้องแจ้งก่อนล่วงหน้า ส าหรับผู้หญิงแจ้งทาง
ส านกังานดูแลกองทุนจ่ายเงินบ านาญ 3 เดือน ก่อนอายุครบ 
64 ปี ผู้ชายก่อนที่จะถึงวนัเกิดอายคุรบ 65 ปี หากด าเนินตาม
ขัน้ตอนดงักลา่วแล้ว คณุจะได้รับเงินเบีย้บ านาญตรงเวลาเมื่อ
เกษียณอาย ุ

 การเกษียณอายุงาน ผู้หญิงเมื่ออายคุรบ 64 ปี และ 
ผู้ชายเมื่ออายคุรบ 65 ปี ตามวนัเกิด 

- ไม่ถกูต้องทัง้หมด บคุคลจะได้รับเงินเบีย้บ านาญ 
จากกองทนุประกนั AHV ช่วงสิน้เดือนของวนัเกิด เช่น เกิดวนัท่ี 
16 มกราคม ซึ่งครบ 64 หรือ 65 ปีตามเพศ นั่นคือ สิน้เดือน
มกราคมเราจะได้เงินบ านาญ แต่การจ่ายเงินเบีย้บ านาญงวด
แรกนัน้ จะเร่ิมจ่ายในเดือนถัดไป ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจ่ายใน
วนัท่ี 6 หรือวนัท่ี 10 ของวนัท างาน 

 การเกษียณก่อนก าหนดนัน้ท าได้เฉพาะบคุคลที่มี 
รายได้เยอะเท่านัน้ หากผู้ ใดเกษียณอายุงานก่อนก าหนด 1 ปี
เงินเบีย้บ านาญจะถกูลดลงไปประมาณ 6.8 % และก่อนก าหนด 
2 ปีเงินเบีย้บ านาญจะถกูลดลงถึง 13.6% และจะเป็นเช่นนีไ้ป
ตลอด เพราะฉะนัน้คุณควรมีเงินส ารอง จ านวนมากพอ เพื่อ
ชดเชยเงินในส่วนที่ขาดหายไป  แสดงว่าคนที่มีรายน้อยไม่
สามารถท าได้ใช่ไหม  

- ท าได้ ส าหรับผู้มีรายได้น้อยนัน้ บอ่ยครัง้สามารถยื่น 
ขอใช้สิทธิรับเงินช่วยเหลือส าหรับผู้มีรายได้น้อยจากภาครัฐ 
(Ergänzungsleistungen) การยื่นเ ร่ืองขอความช่วยเหลือนี  ้
สามารถด าเนินการก่อนเกษียณอายกุ่อนก าหนด และได้รับเงิน
ช่วยเหลอืไปได้ตลอดชีวิต  

ความเข้าใจผดิเกีย่วกบั AHV 
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หมายเหตุ  สิทธิการได้เงินช่วยเหลือส าหรับผู้ มีรายได้น้อย 
(Ergänzungsleistungen; ค ายอ่ EL)  
ค้ น ห า อ่ า น ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่  https://www.ahv-
iv.ch/de/Sozialversicherungen/Ergänzungsleistungen-EL  

 การจ่ายเงินเข้ากองทุนบ านาญเพิ่ม ไม่มีประโยชน์
อะไรมาก 

- ความเข้าใจผิด ผู้ใดยืดเวลา รับเงินบ านาญจาก 
กองทุนประกันนีอ้อกไปอีก 5 ปี จะได้รับเงินบ านาญสงูขึน้อีก
มากทีเดียว  

- ที่ถกูต้องคือ ผู้ใดเมื่ออายคุรบก าหนดเกษียญอาย ุ 
แต่ยงัสามารถท างาน และต้องการท างานต่อไปอีก ก็จะได้รับ
เงินบ านาญเพิ่มขึน้เป็นจ านวณ 5.2 เปอร์เซ็นต์ และหากผู้ ใด
ยืดเวลารับเงินบ านาญจากกองทนุ AHV ไปอีก 5 ปี ก็จะได้รับ
ค่าตอบแทนเงินเบีย้บ านาญเพิ่มไปประมาณอีก 1/3  ส าหรับคู่
สมรสที่ได้รับเงินบ านาญแบบค านวณร่วมกัน (Plafonierte 
Rente) นัน้ ก็ขอให้คุณคิดทบทวนถึงข้อดีข้อเสียประกอบการ
ตดัสนิใจดี ๆ ในการยืดเวลารับเบีย้บ านาญออกไป 

 
 ผู้ใดไมม่ีรายได้ ก็ไมต้่องจ่ายเงินเข้ากองทนุเลย 

- ไม่ถกูต้องทัง้หมด พอ่บ้านหรือแมบ้่าน นกัศกึษา  
หรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว จะต้องเปิดบัญชีเพื่อจ่ายเงินเข้า
กองทนุประกนั AHV ผู้ ไม่ประกอบอาชีพจะต้องเร่ิมจ่ายเงินเข้า
กองทนุนี ้เมื่ออายคุรบ 21 ปี (ผู้ประกอบอาชีพ เร่ิมเมื่ออายคุรบ 
18 ปี)  ผู้ ใดที่จดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนคู่ชีวิตเพศ
เดียวกัน หากไม่ประกอบอาชีพ ก็จะได้รับการจ่ายเงินเข้า
กองทนุประกนั AHV จากอีกฝ่ายที่ประกอบอาชีพ โดยมีเง่ือนไข
วา่คูส่มรส หรือคูชี่วิตอีกฝ่ายนัน้ท างานอยา่งต ่า 50 เปอร์เซ็นขึน้

ไป และจ่ายเงินเข้ากองทุนประกัน AHV ต่อปีเกินกว่า 964 
สวิสฟรังค์(ข้อมลู 1 มกราคม 2019) 

 ในกรณีที่เกษียณก่อนก าหนด ฉนัไมต้่องจ่ายเงินเข้า 
กองทนุประกนั AHV แล้ว 
ถอืว่าเป็นสิ่งที่ ผู้คนส่วนใหญ่เชื่อกนั - แตท่วา่ผิดครับ หน้าที่
ในการจ่ายเงินเข้ากองทนุประกนั AHV นัน้ยงัคงมีอยู่จนถึงอาย ุ
65 ปี (ผู้หญิงถึงอาย ุ64 ปี) ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัรายได้จากเงินเกษียณ
ของผู้ เกษียณก่อนก าหนด และทรัพย์สิน ทัง้สองอย่างนี ้จะถกู
น ามาค านวณเป็นเงินที่จะต้องจ่ายเงินเข้ากองทนุประกนั AHV 
รายปีตอ่ไปสงูสดุถึง 23,000 สวิสฟรังค์ตอ่คน แตถ้่าหากคูส่มรส
อีกฝ่ายหนึง่ยงัท างานอยู ่ก็ไมต้่องจ่ายในสว่นดงักลา่ว  

 นายจ้างของฉนัไมจ่่ายเงินเข้ากองทนุ AHV ให้แก่ดิฉนั 
 ก็ไม่เป็นไร เพราะทางส านกังานดแูลกองทุนประกันก็จะเตือน
นายจ้างเอง  

- เป็นความเข้าใจผิด ส าหรับผู้ รับประกนันัน้ ทาง 
ส านกังานประกนักองทนุ AHV จะมีหมายเลขบญัชีเงินฝากเข้า
กองทนุของเฉพาะรายบคุล ด้วยเหตนุีจ้ึงเป็นสิง่ที่ควรกระท า วา่
ทกุ ๆ 5 ปี ท่านร้องขอรายการเดินบญัชีเงินฝาก เพื่อตรวจสอบ
ว่านายจ้างหกัเงินจากเงินเดือนของท่านฝากเข้าประกนักองทนุ 
AHV ให้แก่ลกูจ้างตามหน้าที่ นายจ้างได้น าเงินไปฝากให้ท่าน
กบัทางส าหนกังานดแูลกองทนุจ่ายเงินบ านาญจริง ๆ หรือเปลา่ 
หากมีช่องโหว่ นบัจากวนัที่รับรู้ความผิดผลาดนี ้ท่านจะต้อง
แจ้งข้อมูลแก่ทางส านักงานประกันกองทุน AHV ภายใน
ระยะเวลา 30 วนั ซึ่งลกูจ้างควรเก็บใบเงินเดือนทัง้หมดไว้ เพื่อ
ใช้เป็นหลกัฐานประกอบการแจ้งดงักลา่ว 

 การแบง่เงินจากบญัชีประกนักองทนุ AHV ให้กบัอีก 
ฝ่ายส าหรับคูส่มรสจะกระท าเฉพาะในกรณีหยา่เทา่นัน้ 

- ไม่ถกูต้องทัง้หมด «Splitting» เป็นค าศพัท์ทาง 
เทคนิคเฉพาะของเงินฝากประกนักองทนุ AHV คือการค านวณ
จากเงินฝากเข้ากองทุน AHV ของทัง้สองรวมกันระหว่างจด
ทะเบียนสมรส แล้วหารคร่ึงให้แต่ละฝ่ายเท่า ๆ กนั ซึ่งโดยปกติ
แล้วจะถกูน ามาหารแบ่งคร่ึงในกรณีหย่า รวมทัง้ในกรณีที่ฝ่าย
หนึง่ฝ่ายใดรับเงินเกษียณ หรือรับเงินประกนัทพุพลภาพ  

 ก่อนครบอายเุกษียณหนึง่ปี ถ้าหากเรายิ่งจ่ายเงินฝาก 
เข้าประกนักองทนุ AHV ให้ได้มากที่สดุเทา่ไรยิ่งดี เพื่อท่ีจะได้รับ
เงินบ านาญสงูยิ่งขึน้หลงัจากเกษียณแล้ว 
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- ผิด สิง่ส าคญัในการค านวณเงินบ านาญคือ การ 
จ่ายเงินเข้ากองทนุทกุปีมีความส าคญั เงินท่ีจ่ายเข้ากองทนุนาน
มาแล้ว จะถกูน ามาปรับค านวณรวมกบัการประเมิน ณ ปัจจบุนั  
ทัง้นี ร้ะยะเวลาการท างานปีสุดท้ายก่อนครบก าหนดอายุ
เกษียณนัน้ จะไมถ่กูน ามาค านวณเพื่อการจ่ายบ านาญแตอ่ยา่ง
ใด  และส าหรับผู้ที่เกิดในเดือนธันวาคม ก็จะต้องจ่ายเงินเข้า
ประกันกองทุน AHV ทัง้ 12 เดือน โดยที่ไม่มีผลใด ๆ กับการ
ได้รับเงินบ านาญ  

 แล้วเงินบ านาญเราจะได้รับเทา่ไร หากฉนัจ่ายเงิน 
เข้าประกันกองทุน AHV ทุก ๆ ปีไม่เคยขาด ฉันก็จะได้รับเงิน
บ านาญสูงสุด 2370 สวิสฟรังค์ต่อเดือน (ข้อมูล 1 มกราคม 
2019) 

- ทัง้นีม้ีข้อแตกตา่งระหวา่ง การจ่ายเงินบ านาญสงูสดุ 
และขัน้ต ่าสดุ หากว่าคณุจ่ายเงินเข้าประกนักองทุน AHV ทกุ ๆ 
ปี จากอายุ 20 ปีจนถึงครบก าหนดเกษียณอายุ คุณก็จะได้รับ
เงินเบีย้บ านาญประเภทสงูสดุ เป็นจ านวณต่อปี ระหว่าง 1,185 
ถึง 2,370 สวิสฟรังค์ตอ่เดือน  
ยกเว้นว่าคุณมีรายได้เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 84,600 สวิสฟรังค์หรือ
มากกว่า (ข้อมูลปี ค.ศ. 2017) คุณจึงมีสิทธิได้รับเงินบ านาญ
จ านวณสงูสดุ เพราะระยะเวลาการจ่ายเงินเข้าประกนักองทนุ 
AHV และ กองทุนประกนัทพุลภาพ (IV)  และรายได้ของผู้ฝาก
เงินเข้าประกนักองทนุ เป็นสิง่ส าคญัตอ่การค านวณจ่ายเงินเบีย้
บ านาญ 

 ส าหรับคูส่มรส นัน้จะได้รับเงินเกษียณจากประกนั 
กองทุน AHV มากกว่า คู่ชีวิตที่อยู่ด้วยกันโดยมิได้จดทะเบียน
สมรส  

- ไม่ถกูต้อง ส าหรับคูส่มรสนัน้จะได้รับเงินบ านาญ 
แบบจ ากดั (Plafonierte Renten) ทัง้นีคู้ส่มรสจะสามารถรับเงิน
บ านาญส าหรับคู่สมรสที่เกษียณรวมกันแล้วเป็นเงินจ านวน 
150 % ของเงินบ านาญสงูสดุ คือต่อเดือนไม่เกิน 3,555 ฟรังค์ 
หากคู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีรายได้จากเงินบ านาญสงูกว่านี ้
เงินบ านาญของทัง้สองก็จะถูกจ ากัดลดลงมาได้ตามสดัส่วน
ตอ่ไป  

 เงินบ านาญส าหรับผู้อยูเ่บือ้งหลงั ผู้ชายและผู้หญิงจะ 
ได้รับเมื่อคูส่มรสตาย  

บ่อยครัง้ที่ผู้ หญิงจะได้รับเงินบ านาญส าหรับผู้ อยู่เบือ้งหลัง 
(Hinterlassenenrente)  (เรียกว่า เงินแม่หม้าย Witwenrente) 
ในกรณีมีอายคุรบ 45 ปี และได้จดทะเบียนสมรสกบัผู้ตายรวม
ระยะเวลาอย่างต ่าแล้ว 5 ปีขึน้ไป  แต่ถ้าหญิงหม้ายนัน้มีบตุร 
รวมถึงบุตรที่โตแล้วด้วย ฝ่ายหญิงที่ยงัมีชีวิตอยู่ ก็จะได้รับเงิน
บ านาญแมห่ม้ายเสมอ  แตกต่างกับพ่อหม้าย ผู้ชายจะมีสทิธิ
ได้รับเงินบ านาญพ่อหม้าย (Witwerrente) เฉพาะในกรณีที่มี
บุตรอายุยังไม่ครบ 18 ปี ณ ตอนที่คู่สมรสฝ่ายหญิงตาย 
เช่นเดียวกนัสิทธิการได้รับเงินพ่อหม้ายนัน้จะสิน้สดุลงเมื่อบตุร
คนสดุท้ายอายคุรบ 18 ปีบริบรูณ์ 

 เงนิเบีย้บ านาญจากประกันกองทุน AHV นัน้ 
เพียงพอเหมาะสมส าหรับการด ารงชีพขัน้ต ่า 
ประโยคนีร้ะบใุว้ในรัฐธรรมนญูแหง่สมาพนัรัฐสวิส แตปั่จจบุนันี ้
เงินเบีย้บ านาญจ านวณ  1,185 ฟรังค์ ถึง  2,370 ฟรังค์ตอ่เดือน
ตอ่คนนัน้ ไมเ่พียงพอส าหรับคา่ครองชีพแตอ่ยา่งใด 
ด้วยเหตุนี ้รัฐบาลจึงออกมาตรการให้เงินช่วยเหลือส าหรับผู้มี
รายได้น้อย (Ergänzungsleistung) เร่ิมตัง้แตปี่ ค.ศ. 1966 เพื่อ
ช่วยเหลอืเป็นคา่ใช้จ่ายที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต 

 เงินบ านาญจะปรับให้ตามคา่ครองชีพท่ีแพงขึน้ทกุปี 
- ไม่ใช่  เงินเบีย้บ านาญจากประกนักองทนุ AHV จะ 

ปรับทกุ 2 ปี ตามดรรชนีเงินเดือนและดรรชนีราคา การปรับครัง้
สดุท้ายเมื่อวนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 2019 ที่ผา่นมา 

 
ที่มา: https://www.beobachter.ch/geld/ahviv/sozialversicherungen-

die-grossten-ahv-irrtumer 
แปลโดย ศกัดา บวัลอย เรียบเรียงโดย KS 
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โดยล าดวน 
เมื่ อวันประชุมสามัญประจ า ปีของสมาคม

หญิงไทย ฯ ในช่วงบ่ายของวนัท่ี 18 พฤษภาคม ท่ีผ่านมา 
ทางสมาคมจัดให้มีการสัมมนา ในหัวข้อ “ฉัน ในสอง
วฒันธรรม” โดยเชิญวิทยากร ซึ่งเป็นลูก ๆ ของสมาชิกเรา 
พวกเขาทัง้ 5 คน เป็นเด็กลูกคร่ึงไทย-สวิส และไทยแท้ ท่ี
ติดตามแมม่าอยู่สวิตเซอร์แลนด์  
จากเด็ก ๆ เมื่อ 20 กว่าปีท่ีผ่านมา กลายเป็นผู้ ใหญ่ท่ีมี
คุณภาพ เลีย้งดูตวัเองได้ ไม่เป็นภาระของสงัคม ไม่ว่าจะ
สังคมไหน ๆ ในวันนี ้และเมื่อพวกเขามีโอกาสก็พร้อมจะ
ช่วยเหลือ ตอบแทนสงัคม คนที่เขาอยู่ร่วมบนโลกใบนี ้เร่ือง
ท่ีล าดวนให้ความสนใจคือ พวกเขาถูกเลีย้งดูมาอย่างไร 
ใครมีอิทธิพลต่อการเลือกแนวทางการด าเนินชีวิตของพวก
เขา เผ่ือว่าท่านผู้อ่านมีสถานการณ์คล้าย ๆ กนั จะได้น าไป
ปรับใช้กนัได้นะคะ   

ล าดวนขอน าเร่ืองจากพ่ีใหญ่สุดของครอบครัวลู
เดอร์ คือ พ่ีนพ นวลดี ลูเดอร์ มาเล่าสู่กันฟัง วนันัน้คุณแม่
สนุ่น มาให้ก าลงัใจลกูชายทัง้สามคน คือ น้องมาร์ติน และ
น้องบีอาท ซึง่มาร่วมเลา่เร่ืองของแตล่ะคนด้วย  

พ่ีนพตอนนีอ้ายุ 35 ปีแล้ว เป็นหนุ่มใหญ่ท่ีสุด แต่
ตั ว เ ล็ ก ท่ี สุ ด ใ น
ครอบครัว พ่ีนพเล่า
ว่า  เขาย้ายมาอยู่
ส วิ ต เ ซ อ ร์ แ ล น ด์  
ตอนอายุ  12 ขวบ 
ภาพท่ีพ่ีนพน ามาให้
พวกเราท่ีนั่งฟัง เพ่ือ
ย้อนไปในวันนัน้คือ 
ภ าพ พ่ีนพกับคุณ

ยาย ท่ีดูแลเลีย้งดพ่ีูนพมา นั่งอยู่ในเคร่ืองบิน เพ่ือเดินทาง

มาหาแม่ท่ีสวิตเซอร์แลนด์ แล้วพ่ีนพ ก็น าเร่ืองราวท่ีประสบ
ด้วยตนเอง มาบอกต่ออย่างเป็นขัน้ เป็นตอน ให้เห็นภาพ 
ง่ายต่อการเข้าใจ ซึ่งพ่ีนพย า้นัก ย า้หนา ว่า “อยากให้
ผู้ใหญ่ ซึ่ งก็คือ พ่อแม่ ที่จะน าลูกมาจากเมืองไทย 
คิดถึงหัวอก หัวใจเด็ก ให้มาก ๆ เพราะน่ันจะมีผลต่อ
การเตบิโตของเขาในอนาคต”  
ซึง่ขัน้ตอนท่ีพ่ีนพน ามาเลา่ มีดงันี ้ 
ขัน้ตอนแรก จากบ้านเกดิสู่ต่างแดน 

- ความสมัครใจของลูก เร่ืองนีส้ าคญัมาก ถ้าลกู 
โตพอจะเข้าใจอะไร ๆ พ่อหรือแม่ ต้องคยุให้ลกูเข้าใจ และ
ถามความสมคัรใจของเขา เพราะนัน่คือชีวิตของเขาทัง้ชีวิต 
และก็แล้วแต่ความสามารถในการจูงใจลูก ของพ่อหรือแม่
ด้วยเช่นกนั รวมทัง้วิธีการที่ท าให้ลกูมีความมัน่ใจ เช่ือใจใน
การมาอยู่ท่ีใหม่ เพราะเด็กห่างจากพ่อหรือแม่ และได้รับ
การเลีย้งดจูากญาติ ๆ ในกรณีของพ่ีนพ คือมีคณุยาย เลีย้ง
ด ูซึง่เป็นวิธีอนัแยบยล ท่ีให้คณุยาย มากบัพ่ีนพด้วยในตอน
เร่ิมแรก เพราะนั่นดูเหมือนว่า พ่ีนพ ไม่ได้ถูกแยกมาจาก
คณุยาย 

- พ่อและแม่พร้อมที่จะน าลูกมาอยู่ ด้วย สิ่ งที่
ต้องค านึงคือ  

1. พ่อเลีย้ง (แมเ่ลีย้ง) พร้อมท่ีจะรับเดก็มาอยู่ 
ด้วยจากใจจริง ซึง่เร่ืองนี ้พ่ีนพ โชคดีมากท่ีคณุพ่อเลีย้ง รัก
และเอ็นดูพ่ีนพ เหมือนลูกแท้ ๆ สอนให้เรียนรู้ต่าง ๆ ผ่าน
กิจกรรมท่ีนึกย้อนไป บอกได้เลยว่าเป็นวิธีการสอนท่ีสุด
ยอดมาก เช่น เมื่อพ่ีนพต้องการของเล่น พ่ีนพจะไม่เคยได้

ฉัน...ในสองวฒันธรรม 
ตามแมม่าอยูส่วติเซอรแ์ลนด ์
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ของใหม่เลย คุณพ่อจะซือ้ของเล่นให้ แต่ต้องมาซ่อมก่อน 
จงึจะใช้ได้ นัน่เป็นการฝึกให้พ่ีนพ ใช้ทกัษะเพ่ือตอ่มา จะได้
รู้วา่พ่ีนพมีความชอบด้านไหน  

2. ท่ีอยู่อาศยั  
3. การ เ งิน  เพราะการมี เด็ กมา เ พ่ิมอีกคน 

คา่ใช้จ่ายย่อมเพ่ิมมากขึน้ด้วย  
ระยะที่สอง เร่ิมต้นจากศูนย์ (อาย ุ12-16 ปี) เป็นช่วงของ
การปรับตวัทกุด้าน ในบ้านเมืองใหม ่ด้วยเร่ืองหลกั ๆ ดงันี ้

- ภาษา ใช้เวลา 3-6 เดือน 
- โรงเรียนใหม ่
- เพ่ือนใหม ่
- สงัคมใหม่ เข้าชมรม สมาคมท่ีเด็กสนใจ โดยมีพ่อ

แม่ ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้ท ากิจกรรมนัน้ 
นอกจากจะเป็นการได้เพ่ือนใหม่ ได้เรียนรู้กฎ
กติกาตา่ง ๆ ในสงัคมใหมด้่วย น้องนพก็เข้าสโมสร 
หรือ ชมรม ออกก าลงักาย เลน่กีฬาตา่ง ๆ ด้วย  

- วัฒนธ ร ร ม ใหม่  ค ว าม เ ช่ื อ ข อ งค ริ ส เ ตี ยน 
(Christlichen Glauben) นับถือศาสนาคริสต์ ก็
ต้องเข้าโบสถ์ 

ระยะที่สาม ค้นหาตัวเอง (อายุ 15-16 ปี) 
- วา่อยากมีอาชีพอะไร 
- จะคบเพ่ือนแบบไหน 
- การมีเพ่ือนตา่งเพศ  

ขัน้ตอนที่ส่ี รากฐานอนาคต (อายุ 17-20 ปี) 
พ่ีนพเรียนจบทางด้านอาชีพช่างซ่อมรถขุดเจาะ

เคร่ืองจักรหนัก ท่ีใช้ในงานก่อสร้างทุกประเภท Diplom: 
Baumaschinemechamiker ปี  ค.ศ. 2001-2005 ใช้เวลา
เรียน 4 ปี และท างานท่ีบริษัท MBA ซึ่งเป็นบริษัทรับเหมา 
บริการเคร่ืองขุดเจาะ ทัว่สวิตเซอร์แลนด์ ในระหว่างท างาน 
ก็จะศกึษาหาความรู้ เรียนเพ่ิมเติมไปด้วย  
ช่วง ค.ศ. 2009-2014 เรียนได้ใบอนุญาตเป็นผู้ ฝึกสอน
นักเรียนในบริษัท (Kursausweiss Für Berufsbildner in 
Lehrbetrieb) และไปเรียนภาษาองักฤษท่ีเมืองเอดินเบิร์ก 

ประเทศสก๊อตแลนด์ เป็นเวลา 2 เดือน (Edinburgh School 
of English) 
ปั จ จุบั นท า ง านที่    Sutter Bauunternehmung ใน
ต าแหน่งหวัหน้างานด้านช่างซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรหนัก  
ช่วง ค.ศ. 2017-2019    ศกึษาและเรียนตอ่ควบคูไ่ปกบัการ
ท างานประจ า ในด้าน Technische Kaufleute เพ่ือเป็น
ใบเบิกทางในการเลื่อนต าแหน่งระดับสูงต่อไปและเพ่ิง
ส าเร็จการศึกษารับประกาศนียบัตรมาสด ๆ ร้อน ๆ เมื่อ
วนัท่ี 6 ก.ค. 2019 นีเ้อง 

ส่วนแม่และพ่อ
(เลีย้ง)นัน้  มีส่วนในการ
ช่วยให้ค าแนะน าผลักดนั
เป็นอย่างมาก หลายครัง้ท่ี
มีปัญหาไมว่า่จะเร่ืองเรียน
ต่อ หรือเร่ืองการท างาน 
พ่อแม่ก็จะให้ค าปรึกษา 
เ ป็ น อ ย่ า ง ดี  แ น ะ น า

สถานท่ีเรียน และท่ีท างาน ถือวา่พ่ีนพโชคดีท่ีมีแมท่ี่รักพ่ีนพ
มาก และพ่อเลีย้งท่ีแสนจะเป็นคนมีน า้ใจ และจิตใจดีงาม
มาก  รักและเอน็ดใูห้ความรักความอบอุน่ เหมือนลูกแท้ ๆ  

การมีรากฐานครอบครัวท่ีอบอุ่น ก็จะท าให้เด็กมี
ก าลงัใจดีและมีอนาคตท่ีดีตอ่ไป.. 

ลกูจะดี เพราะมี พ่อแมส่อน 
จะนัง่นอน ดแูล ช่วยแก้ไข  
กตญัญ ูรู้คณุ เจือจนุไป 
รู้เข้าใจ ดีชัว่ ท่ีตวัท า... 
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โดย อาจารย์สาลี่ 
ในวงการบันเทิงไทย เหล่าศิลปิน ดารา นักร้อง ท่ี

เ ป็นลูกค ร่ึ ง  ต่างประสบความส า เ ร็จมี ช่ือ เสียงเป็น
ซุปเปอร์สตาร์มากมาย เช่น ชมพู่ อารยา  ใหม่ ดาวิกา  
ญาญ่า อุรัสยา  ณเดช คูกิมิยะ  มาริโอ้ เมาเร่อ และอีก
หลายคน 

ตามความเป็นจริงการเป็นเด็กลูกคร่ึง ท าให้เป็น
เด็กท่ีมีโอกาส และได้เปรียบมากกว่าเด็กทัว่ไป ในมุมมอง
ของดิฉนัจะพบวา่ 

1)  เดก็ลกูคร่ึงตอนเป็นเดก็เลก็ ๆ จะน่ารักเหมือน 
ตุ๊กตา พอโตขึน้จะมีความหล่อ ความสวย มีความได้เปรียบ
ทัง้เร่ืองท่ีมีผิวขาว รูปร่างสูงโปร่ง ซึ่งแน่นอนย่อมเป็นท่ี
หมายตาของแมวมองในยุคนี ้ท่ีจะน าหนุ่มสาวท่ีเป็นลกูคร่ึง
เข้าสูว่งการบนัเทิง 

2) เดก็ลกูคร่ึงเป็นเดก็ท่ีได้เปรียบในเร่ืองของภาษา  
การท่ีเด็กลกูคร่ึงพูดภาษาของแม่ และภาษาของพ่อได้ จะ
ท าให้เด็กลูกคร่ึงเหล่านี ้เป็นเด็กท่ีฉลาดในการเรียนรู้ ท่ี
ส าคัญจะท าให้เด็กลูกคร่ึงเรียนรู้ภาษาอื่น ๆ ได้เร็ว ผลท่ี
ตามมาคือ โอกาสในการท างานท่ีดีในอนาคต 

3) เดก็ลกูคร่ึงเป็นเดก็สองวฒันธรรม ซึง่ถือวา่เป็น 
ความโชคดี ในการเรียนรู้จักปรับตัว ได้ศึกษาถึงความ
แตกตา่งของวฒันธรรมในประเทศของพ่อและแม ่ถือวา่เป็น
โอกาสที่ดีในการเรียนรู้ และเป็นสิ่งท่ีดีตอ่อนาคต 

จากประสบการณ์ท่ีดิฉนัเดินทางไปสอนภาษาและ
วัฒนธรรมไทยให้แก่เด็กและเยาวชนในทวีปยุโรปและ
อเมริกา ท าให้ได้เรียนรู้ถึงความส าเร็จของเด็กลกูคร่ึงหลาย
คนท่ีดิฉันรู้จัก และเคยพบเห็นมาตัง้แต่เด็ก ในช่วงนัน้เด็ก
ลกูคร่ึงเหลา่นีอ้ายปุระมาณ 8-12 ปี  เม่ือพิจารณาถงึปัจจยั
ท่ีมีส่วนช่วยสนับสนุนให้เด็ก ๆ ประสบความส าเร็จ คือ 
ภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาของแม่ ดิฉันจะขอยกตัวอย่าง
ดงัตอ่ไปนี ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) นางสาวมาทวิด้า  อีริคสัน  
ลกูสาวของคณุกษมา อีริคสนั หรือพ่ีแป๋วจากสวีเดน พ่ีแป๋ว
เล่าว่า พ่ีแป๋วพูดภาษาไทยกับลูกสาวมาตลอด แต่ลูกสาว
พยายามตอ่ต้านไมพ่ดูภาษาไทย แตพ่ี่แป๋วไมย่อม ยงัคงพดู
ภาษาไทยกับลูกมาตลอด จนมาทิวด้าอายุได้ 8 ปี จึงพา
กลบัเมืองไทย พอถงึเมืองไทยพ่ีแป๋วเดินทางไปเชียงใหม่กบั
สามี ทิง้ลกูสาวให้อยู่กบัตายาย ปรากฏว่าพ่อแม่ของพ่ีแป๋ว
โทรไปบอกวา่ มาทิวด้าพดูภาษาไทยได้รู้เร่ือง และเข้าใจทกุ
อย่าง พ่ีแป๋วดีใจมาก จากนัน้เป็นต้นมา มาทิวด้าก็พูด
ภาษาไทยกบัพ่ีแป๋วตลอด ดงันัน้การที่แมพ่ดูภาษาไทยด้วย
ตลอดเวลา ลูกจะสะสมภาษาไว้ เมื่ออยู่ในสถานการณ์ท่ี
จะต้องใช้ เดก็จะสามารถน าภาษาออกมาใช้สื่อสารได้  
มาทวิด้า อีริคสัน 
จบปริญญาโทท่ี  
Uppsala 
university ด้ า น
กฏหมาย เคยได้
ทุ น ไ ป เ รี ย น ท่ี
จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลยั และ
ไปเรียนกฏหมายท่ี 
Toulouse 
ประเทศฝร่ังเศส 
ปัจจบุนัเป็น 
ผู้ พิ พากษาศาล
อทุธรณ์  ท่ีกรุง Stockholm ประเทศสวีเดน… 

ความโชคดขีอง..ลกูครึง่ 
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2) นางสาววาเลนตน่ิา จาร์ดูลโล หรือพลอย  
 
 
 
 
 
 
 
ลูกสาวของคุณวนิชา เทานอก หรือแหวว จากเมือง 
Sorrento ประเทศอิตาลี แหว๋วเล่าว่าตอนเด็ก ๆ พลอยไม่
พูดไทย แหววถามอะไรก็จะตอบเป็นภาษาอิตาเลี่ยน แหว๋ว
บอกว่าไม่เข้าใจ พลอยก็พยายามพูดภาษาไทยจนพูดได้
คล่อง เวลาไปเมืองไทย แหววจะสอนภาษาไทยให้ลกู โดย
ให้ลูกอ่านป้ายรถ ป้ายทะเบียน ช่ือถนน ให้ลูกสังเกตุตัว
พยัญชนะ สระ ท่ีส าคัญท่ีบ้านท่ีอิตาลี แหววจะเขียนค า
ภาษาไทยติดตามตู้ เย็น และข้างฝาบ้าน เพ่ือให้ชินตา จน
พลอยอ่านภาษาไทยได้ พลอยรักเมืองไทย รักวัฒนธรรม
ไทย  ใน ปี  พ .ศ .  2561 พลอยไปประกวด  The Voice 
Thailand ได้อยู่กับโค้ชโจอีบ้อย และได้เข้าถึงรอบลึกๆ 
จากนัน้พลอยก็ เ ข้าประกวด Miss Universe Thailand 
2018 ติดรองอนัดบั 2 ขณะนีพ้ลอยมีโอกาสเป็นศิลปินคา่ย 
วอท เดอะดกั ในเมืองไทย และได้แตง่เพลงแนวป๊อปโฟลค็ 
หลายเพลง เพลงล่าสุดท่ีช่ือว่า See You In Life นับว่า
พลอยเป็นเดก็ท่ีมีความสามารถมาก 

3) นางสาวนาตาลี เรพพารด์ หรือน า้  
ลูกสาวของคุณอโณทัย ถาวร หรือคุณจ๋ิม จากเจนีวา 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ดิฉันเจอน า้ และได้สอนท่ีโรงเรียน
สอนภาษาไทย และวัฒนธรรมไทย ณ กรุงเจนีวา น า้เป็น
เด็กน่ารักมาก พูดไทยชัด จากนัน้น า้ไปเรียนจบท่ี เลกอบ
แม็ค ท่ีเจนีวา เก่ียวกับการธนาคาร คุณจ๋ิมเล่าว่า ตอนน า้
ไปสัมภาษณ์งานท่ีธนาคาร UBS ท่ีเจนีวา เขาสัมภาษณ์
ถามว่าพูดภาษาอะไรได้บ้าง น า้ตอบว่าพูดภาษาฝร่ังเศส 
อังกฤษ และไทย คนสัมภาษณ์บอกว่าจะรับเข้าท างาน 
เพราะพูดภาษาไทยได้ น า้กลับมาถึงบ้าน เข้าไปกอดแม่ 
และบอกว่า   “ขอบคุณแม่มากที่ สอนใ ห้ห นูพู ด
ภาษาไทย” 

จากตวัอย่างของเดก็ลกูคร่ึงทัง้ 3 คน จะพบวา่ เดก็
ทัง้ 3 คนเป็นเด็กท่ีมีความสามารถทางการเรียน เป็นเด็ก
ฉลาด แต่ละคนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความเป็นไทย 
คือรักแม่ ยงัมีเด็กลกูคร่ึงอีกหลายคนท่ีประสบความส าเร็จ
ในหน้าท่ีการงาน ซึง่ปฏิเสธไม่ได้ว่า ภาษาไทยของแม่ เป็น
สิ่งส าคญัท่ีมีส่วนช่วยให้เด็ก ๆ เหล่านีป้ระสบความส าเร็จ
ในชีวิต 
“ถ้ารักลูกด่ังดวงใจ จงอย่าลืมพูดภาษาไทยกับลูก” 
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โดย คนปรุงชา 
หน้าร้อนเป็นฤดูกาลท่ีอบอุ่น เต็มไปด้วยสีสันของ

ธรรมชาติ และมีชีวิตชีวาเป็นท่ีสุด เน่ืองจากอากาศท่ีร้อน
ท าให้ผู้ คนส่วนใหญ่ใช้เวลาท ากิจกรรมนอกบ้าน พักผ่อน
หย่อนใจ รับแสงแดด ริมทะเลสาบ ดบัร้อนด้วยการว่ายน า้ 
บ้างก็พายเรือเล่น หรืออาบแดดตามสวนสาธารณะ หรือ
สวนในบ้าน และบ่อยครัง้ก็จะมีการท าอาหารแบบง่าย ๆ 
และท่ียอดฮิตก็คงหนีไม่พ้น อาหารปิง้-ย่าง  สาเหตท่ีุหลาย
คน ชอบกินอาหารปิง้-ย่างในหน้าร้อนก็เพราะ ความสะดวก
และอร่อย 

การจะกินอาหารปิง้-ย่างอย่างไรให้ปลอดภัย และไม่
ท าลายสขุภาพ คือ การกินอาหารปิง้-ย่างไมบ่่อยเกินไป แม้
จะชอบมาก ก็ควรกิน อย่างมากอาทิตย์ละครัง้ การกิน 2-3
ครัง้ต่ออาทิตย์ จัดว่ามากเกินไป จริงอยู่ กลิ่นหอมของ
อาหารปิง้-ย่างทัง้หลาย ไมว่า่จะเป็น เนือ้ววั เนือ้หม ูไก่ หรือ 
อาหารทะเล สามารถเรียกน า้ย่อย หรือกระตุ้นความหิวได้ 
แต่ภายใต้ความอร่อย กลับแฝงไปด้วยภัย  อันเกิดจาก
กระบวนการ การประกอบอาหารท่ีให้ความร้อนผ่านเข้าสู่
กล้ามเนือ้ของสตัว์ ท่ีท าให้อาหารสกุ และส่งกลิ่นหอมชวน
รับประทาน ขณะท่ีเราปิง้-ย่างอาหาร ไขมนัหรือน า้มนัจาก
เนือ้หยดลงบนเตาย่าง ท าให้เกิดการเผาไหม้ท่ีไม่สมบูรณ์
ลอยขึน้มาพร้อมเขม่าควนั ก็จะเกาะบริเวณผิวของอาหารท่ี
ปิง้-ย่าง ท าให้เสี่ยงต่อการได้รับสารพิษ ซึ่งสารพิษท่ีเกิด
จากการปิง้-ย่างหลกั ๆ คือ  

- สารไนโตรซามิน (Nitrosamines)  พบมากใน 
อาหารทะเล กุ้ง ป ูปลา ปลาหมกึ ท่ีน าไปปิง้-ย่าง 

- สารพยัโรลีเซตส์ ( Pyrolysates )  พบมากในสว่น 
ท่ีไหม้เกรียมของอาหารปิง้-ย่าง 

- สาร PAH( Polycyclic Aromatic Hydrocarbon) 
 
 
 

จัดว่าเป็นสารท่ีอนัตรายท่ีสุด เป็นควนัเขม่าท่ีลอยส่งกลิ่น
หอม ซึง่เป็นสารท่ีเร่ิมต้นท าให้เซลส์กลายพนัธ์ และเป็นการ
เร่ิมต้นของสารก่อมะเร็ง 

นอกจากจะได้รับสารดงักล่าวข้างต้น การกินอาหารปิง้
ย่างบ่อยครัง้ยงัก่อให้เกิดโรคไต  ความดนัโลหิตสงู ไขมนัอดุ
ตันในเส้นเลือด แต่เราก็สามารถกินอาหารปิง้-ย่างอย่าง
ปลอดภยั 

- ก่อนปิง้-ย่างเนือ้สตัว์ ควรตดัสว่นท่ีเป็นมนัออกไป 
 เพ่ือลดไขมนัท่ีจะหยดลงในถ่าน 

- ถ้าปิง้-ย่างบนเตาถ่าน ควรใช้ถ่านท่ีอดัก้อนหรือ 
ฟืนท่ีเป็นไม้เนือ้แข็ง เพราะการเผาไหม้จะเกิดขึน้ช้า 

- หลงัปิง้ย่าง ควรหัน่เอาสว่นท่ีไหม้ออกให้มากท่ีสดุ  
สิ่งส าคัญที่สามารถท าควบคู่กับการกินอาหารคือ การ
จัดหาเคร่ืองดื่มจ าพวก ชาเขียว ชาอูหลง และชาผลไม้ ใน
การช่วยขจดัไขมนั ชะล้างและยงัช่วยคลายร้อนได้อีกด้วย 
ชาที่ เหมาะส าหรับด่ืมในหน้าร้อนเคียงคู่กับการกิน
อาหารป้ิง-ย่าง  
 

- ชาเขียวจีน  Summer snail Yunnan   เป็นชาท่ีขด 
ม้วนเป็นรูปทรงหอยทากในฤดูร้อน เมื่อใบชาสมัผัสกับน า้
ร้อน ใบชาจะคลี่ออกมา 3 ใบ คือ ยอดชาอ่อนสีขาว และ 2 
ใบเขียวออ่น ให้รสชาดหอมออ่น ๆ สีชาไมเ่ข้มมาก เหมาะท่ี
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จะดื่มเพ่ือย่อยอาหารและขจดัไขมนั สามารถน ามาท าเป็น
ชาเขียวดื่มเย็น 
ใบชา Summer snail Yunnan             1 ช้อนโต๊ะ 
น า้ร้อน  85 องศา                                500 ซีซี 
แตงกวาหัน่บางๆ                                10  ชิน้ 
มะนาวหัน่บางๆ                                  10  ชิน้ 
ใบสาระแหน่                                         4  ใบ 
น า้เย็น                                              300 ซีซี 
น าใบชาแช่ในน า้ร้อน 7 นาที จากนัน้กรองใบชาออก เติม
น า้เย็นลงไปและน าไปแช่เย็น 3  ชั่วโมง ก่อนเสริฟเติม
แตงกวา มะนาวและตกแตง่ด้วยใบมินท์ จะให้รสชาดท่ีหอม
เย็นช่ืนใจ หาซือ้ชาเขียวได้ตามร้านขายชา 

 

- ชาขาว Pai Mu Tan-มะนาว  ควรใช้ชาขาว Pai  
Mu Tan เป็นชาท่ีช่วยระบายความร้อนท่ีเกิดจากแผล
อักเสบภายในร่างกายหรือร้อนใน เน่ืองจากทานของมัน 
ของทอด และ อาหารปิง้-ย่างบ่อยครัง้ ชาขาวยงัช่วยชะล้าง
สาร   ท่ีเกิดจากอาหารที่ไหม้เกรียม 
       ชาขาว  Pai Mu Tan                        2   ช้อนโต๊ะ 
       น า้ร้อน     85    องศา                     500 ซีซี   
       มะนาวหัน่บางๆ                                1  ลกู 
       ใบมินท์                                            4  ใบ 
       น า้เย็น                                          300 ซีซี 

น าใบชาขาวแช่ในน า้ร้อน  5   นาที จากนัน้กรองเอาใบชา
ออก เติมน า้เย็นลงไปน าเข้าแช่ในตู้ เย็น ก่อนเสริฟเติม 
มะนาวท่ีหั่นบาง ๆ และใบมินท์  จะได้ความหอมของ
มะนาว สามารถดื่มได้ทัง้วนัเพราะชาขาวมีเทอีนน้อยมาก 
 

- ชาผลไม้ Hibiscus Fruit tea mix  จะมีดอก 
กระเจ๊ียบเป็นหลักและผลไม้สดผสมกัน ดอกกระเจ๊ียบ
เหมาะท่ีจะเป็นเคร่ืองดื่มท่ีคู่กับอาหารปิง้-ย่างเพราะช่วย
ดแูลไตและขจดัไขมนัในเส้นเลือด 

- ดอกกระเจ๊ียบ Hibiscus                   3 ช้อนโต๊ะ  
- น า้ร้อน    95 องศา                           500 ซีซี 
- Raspberry, Blueberry, Strawberry  

ผสมกนัให้ได้  1   ถ้วย 
น าดอกกระเจ๊ียบแช่น า้ร้อนไว้ 10  นาที  กรองเอากระเจ๊ียบ
ออก จากนัน้เติมน า้เย็น  เติมผลไม้ ลงไปในน า้กระเจ๊ียบ
น าไปแช่ในตู้ เย็น  3 ชั่วโมง พร้อมเสริฟ อากาศร้อน ๆ  ได้
ความเปรีย้วนิด หอมจางของชาผลไม้  ท าให้สดช่ืน 

ผู้ เ ขียน หวังว่าหน้าร้อนนี  ้หลาย  ๆ ท่านจะมี
ความสขุกบัปาร์ตี ้ปิง้-ย่างและดแูลสขุภาพควบคูก่นัไป ... 
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 โดย โยทะกา 

 

 เมื่อไม่ก่ีอาทิตย์ท่ีผ่านมาโยทะกาออนไลน์เข้า
เฟสบุ๊กแล้วก็ต้องตกใจ มีคนมาขอแอดเป็นเพ่ือนมากถงึ 79 
คน แอบอุทานในใจ “อุต๊ะ! เราเนือ้หอมขนาดนัน้ทีเดียว
เชียวรึ”.. ปกติถ้าไมคุ่้นช่ือไมคุ่้นหน้า หรือไมไ่ด้เป็นเพ่ือนกบั
คนท่ีเรารู้จักก็จะไม่ได้รับเป็นเพ่ือน เห็นเยอะขนาดนัน้เลย
นึกสนุกลองกดเข้าไปดโูปรไฟล์ของแต่ละคนว่าเขาเป็นใคร 
ท าไมถึงอยากเป็นเพ่ือนกับเรา มี 10 คนท่ีเป็นเพ่ือนของ
เพ่ือนในเฟสบุ๊ก (แต่เราไม่เคยรู้จกัเขา) และอีก 69 คนเป็น
แม่ ค้าออนไลน์  ขายหลายอย่าง ไล่ไปตัง้แต่ เสื อ้ ผ้ า 
เคร่ืองประดบั อาหารเสริม เคร่ืองส าอาง ไปจนถึงซิลิโคน
เสริมอึม๋ เสริมก้น อาหารนานาชนิด อาทิ แมงดา ไข่มดแดง 
หอยแครง เป็ดอบ หนอนและแมลงทอด ฯลฯ เห็นแบบนีย่ิ้ง
ตอกย า้ว่าอยู่ท่ีไหนบนโลก ถ้ามีคนไทยรับรองว่ามีกินทุก
อย่าง (แตต้่องมีเงินซือ้ด้วยน่ะ) 
 โยทะกาไม่เคยรังเกียจแม่ค้าออนไลน์ ส่วนตัวก็
อุดหนุนสินค้าออนไลน์เช่นกัน ใครใคร่ท าก็ท าไปถือเป็น
ช่องทางท ามาหากินหารายได้  ช่วยเหลือครอบครัว 
ช่วยเหลือตนเอง มีเงินเป็นของตนเอง จะท าอะไรก็ได้ 
เสรีภาพทางการเงินใคร ๆ ก็ปรารถนา ไม่ต้องแบมือขอใคร 
จะซือ้อะไร ใช้อะไร ก็ไมม่ีใครวา่จริงไหม 
 คนท่ีมีร้านค้า ถูกต้องตามกฎหมาย ก็ล้วนแต่มี
เว็บไซต์และขายออนไลน์กัน หรือการขายของไม่ใช้แล้ว 

ของมือสอง เล็ก ๆ น้อย ๆ ใคร ๆ ก็ขายกันทัง้นัน้ แลดูเป็น
ช่องทางหารายได้ท่ีง่าย บางคนเห็นคนอื่นขาย ก็อยากขาย
ตามบ้าง แต่การขายของบนโลกออนไลน์มันง่ายและไร้
ปัญหาจริงหรือ 
 มาดตูวัอย่างกนัคะ่  
 รายแรก  สาวไทยคนหนึ่งมีอาชีพเป็นแม่บ้าน 
ตอ่มาเร่ิมหารายได้ด้วยการขายของในเฟสบุ๊กเล็ก ๆ น้อย ๆ 
ขายไปขายมา เร่ิมสนุก มีรายได้เข้ามาเยอะ จึงขายของ
เพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ จนเร่ิมไม่มีเวลาดแูลบ้าน ดแูลลกู ดแูลสามี
จนมีปัญหากบัสามี ปัญหาบานปลาย ไปจนถึงขัน้หย่าร้าง 
ตอนตกลงค่าเลีย้งด ูสามีปฎิเสธการจ่ายเงิน โดยให้ทนาย
ย่ืนหลักฐานต่อศาล  เ ป็น เอกสารการแคปชั่นหน้า
จอคอมพิวเตอร์ การซือ้ขายสินค้าบนโลกออนไลน์ของ
ภรรยา มีหลกัฐานครบถ้วนว่าซือ้ขายตัง้แต่เมื่อไหร่ รายได้
เป็นอย่างไร โดยท่ีตลอดเวลาท่ีผ่านมา ภรรยาไม่เคยรู้เลย
ว่า สามีนัน้รู้ว่าตนมีรายได้ และศาลก็รับหลักฐานนัน้ไว้ 
ประกอบการพิจารณาคดีเสียด้วย กรณีนีค้งต้องเรียกว่า
ขายของจนบ้านแตก 

รายที่สอง  
สาวไทยคนนีรั้บโอนเงินออนไลน์ไปเมืองไทย โอนเงินเป็น
จ านวนมากได้รายได้ดี ท ามาสกัระยะก็ได้รับจดหมายจาก
ต ารวจให้แจ้งท่ีมาของเงินว่าน าเงินมาจากไหน ท าไมถึงมี
เงินโอนไปเมืองไทยขนาดนัน้  
โดนเพ่งเล็งว่าฟอกเงินไปโดยปริยาย ต้องว่ิงเต้นหาคนช่วย
รับเป็นเจ้าของเงิน  
 กรณีของปัญหาอีกมากมายแต่ขอยกมาให้ดูแค่
สองกรณี อยากให้แม่ค้าออนไลน์ หรือคนท่ีก าลังคิดขาย
ของออนไล์ หยดุคิดสกันิดวา่..เราก าลงัขายอะไรอยู่ เราขาย
ของถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เราต้องเสียภาษีหรือเปลา่ 
เราโฆษณาสินค้าเกินจริงหรือไม่ ของท่ีเราขายปลอดภยัตอ่
ตนเอง และคนอื่นจริงไหม ถกูศีลธรรมหรือเปลา่ 
 ความอยากมีรายได้ ความอยากรวย บางครัง้ก็ท า
ให้เราขาดการไตร่ตรอง ขาดความรอบคอบ บางครัง้ก็เลย
เถิดไปจนถึงหลอกตนเอง และหลอกลวงคนอื่น สร้างภาพ
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ไปต่าง ๆ นานา เพียงเพราะอยากได้เงิน เหรียญนัน้มีสอง
ด้านเสมอ ท าอะไรอย่าคิดแคว่า่ไมม่ีใครรู้ ไมม่ีใครเห็น  
 หน้าต่างมีหูประตูมีตา มีล่ามท่ีโยทะการู้จักคน
หนึ่งมาเล่าให้ฟังว่า ทางต ารวจว่าจ้างให้แปลข้อความท่ี
น ามาจากเฟสบุ๊ กของผู้ หญิงไทยรายหนึ่ง  ท่ีท าธุรกิจ
ออนไลน์ ซึ่งไม่ได้มีแต่ข้อความจากเฟสบุ๊ ก แต่มีกระทั่ง
เคร่ืองบันทึกเสียงจากโทรศัพท์ หลักฐานบัญชีต่าง ๆ คน
แปลเองเห็นแล้วยังตกใจว่า เขารวบรวมข้อมูลได้ขนาดนี ้
เลยหรือ การถอดค าแปลนัน้ท ากนัค าต่อค า รายได้ดี..ล่าม
รวย แต่คนท่ีก าลงัจะซวยคือ คนท่ีไม่รู้ว่าตนเองนัน้ ถูกจับ
ตาด ูและถกูติดตามความเคลื่อนไหว 
  “เงินด า”  ท่ีหามาได้ อาจจะสนองตอบความ
จ าเป็น และความต้องการของเราในหลาย ๆ ด้าน แต่เงินท่ี
เราหามาได้ หากเป็นตัวการให้เกิดปัญหาในชีวิต คงต้อง
ถามตนเองดวูา่ “มันคุ้มค่าหรือเปล่า” 

เ ค ร ดิ ต ภ าพ   https://pixabay.com/de/illustrations/verkauf-business-frau-online-
3213725/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ในกรณีท่ีเกดิอุบัตเิหตุ บริษัทประกนัสขุภาพจะแยกบุคคล
ออกเป็น 3 ประเภท  

1. ลกูจ้างท่ีท างานสปัดาห์ละมากกวา่ 8 ชัว่โมง โดย 
นายจ้างคนเดียว ส านกังานของนายจ้าง จะแจ้งและจ่ายค่า
ประกันอุบัติเหตุ ขณะปฏิบัติหน้าท่ีและนอกเวลาท างาน
ด้วย ส าหรับลกูจ้างท่ีตกงานและรับเงินเดือนจากประกนัคน
ว่างงาน การประกันอุบัติ เหตุของท่านจะขึน้กับ Suva 
หมายความวา่ส านกังานคนวา่งงานจะแจ้ง Suva เอง 

2. เดก็ และผู้ ท่ีไมไ่ด้ประกอบอาชีพการงาน เช่น 
 แมบ้่าน และผู้ ท่ีเกษียนแล้ว การประกนัอบุตัิเหตขุองบคุคล
ก ลุ่ ม นี ้จ ะ ขึ ้น กั บ บ ริ ษั ท ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ ข อ ง ท่ า น 
(Krankenversicherung; F: Assurance maladie) 

3. ผู้ประกอบอาชีพสว่นตวั เช่น มีกิจการหรือธุรกิจ 
เป็นของตัวเอง ให้ย่ืนเร่ือง ท าประกันกับบริษัทประกัน
อุ บั ติ เ ห ตุ  ห รื อ  Unfallschutz (F: Prévention des 
accidents) ในบริษัทประกนัได้ (Krankenversicherung) 
ถ้ามีการหยุดท างาน หรือลดการท างานลง มีรายได้ 50
เปอร์เซ็นต์ จากรายได้เดิม ท่านสามารถท าประกัน กับ 
Abredeversicherung (F: Assurance par convention)  
ได้ตอ่ไปสงูสดุ 6 เดือน โดยท ากบับริษัทประกนัเดิมท่ีเคยท า
ไว้ก่อน ท่านก็จะมีประกนัอบุตัิเหตตุอ่ไป 
 

ข้อมลูจาก / Quelle / Source: Helsana 
แปลโดย ก.ไตรค า

ใครคอืผูจ้า่ยคา่รกัษาพยาบาล 
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โดยป้าแม้ว 

พวกเราหลายคนอาจได้ยินค านีม้าแล้ว แต่ส าหรับ
ป้าแม้ว เพ่ิงรู้จักค านี เ้มื่อไม่นานมานีเ้อง จากการอ่าน
บทความของคณุมทนา วิบลูยเสข ผู้บริหารการตลาดดิจิทลั 
ของเวปไซด์ Aware Corporation Inc. ถึงแม้ป้าจะอยู่ในวยั
เลยเลขห้าสิบมาหลายปี แต่เพราะเจ้าน่ีแทรกซมึไปทกุสว่น 
รอบ ๆ ตวัเรา ก็เลยขอน าบทความท่ีคณุมทนา เขียนไว้แบบ
เข้าใจง่าย แม้ผู้ ท่ีไมม่ีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาก่อน  

สิ่งท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ล า้ยคุท่ีเกิดจาก  AI ขณะนีย้งัมี
อยู่ในตลาดโลกเพียง 5% แต่จากนีไ้ปจะส าคญักบัทุกภาค
ธุรกิจในอีก 5-20 ปีข้างหน้า มาดกูนัว่า AI แค่ 5% ท่ีว่านัน้
อยู่ในชีวิตของเราตรงไหนบ้าง 
AI มาจากไหน 

ค าว่า AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence หรือ 
ปัญญาประดษิฐ์ เป็นศาสตร์วิทยาการทางคอมพิวเตอร์ 
ชนิดหนึ่งท่ีผู้ เช่ียวชาญ และนกัวิจยัต่างพยายามพฒันา ท า
ให้สิ่งนีฉ้ลาด เหมาะสม และบริบรูณ์ด้วยความสามารถ  

แนวความคิดนีม้ีจุดเ ร่ิมต้นมาตัง้แต่สมัยกรีก
โบราณ และถกูพฒันาสง่ตอ่มากวา่หลายร้อยปีจนมาถึงยุค
ปัจจุบัน และปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามามีบทบาทมากขึน้
เร่ือย ๆ จนเราแทบจะลืมไปเลยวา่ ก่อนหน้านีเ้ราเคยใช้ชีวิต
กนัอย่างไร โดยท่ีไมม่ีเจ้านวตักรรมใหมนี่ข้ึน้มา 

การท างานของ AI คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่ถูกพัฒนาให้มีการคิดเป็นของตัวเอง เป็นตวัแทนของ
มนษุย์ท่ีมีความชาญฉลาด สามารถท างานหรือใช้เหตผุลใน

การแก้ไขปัญหาในด้านความเป็นเหตุเป็นผล โดยเชาว์
ปัญญานัน้ สามารถแสดงเหตุผล การเรียนรู้ การวางแผน
หรือน า เสนอความสามารถอื่น  ๆ  ไ ด้ ด้วย  เช่น  การ
ประมวลผลจากข้อมลูที่เราให้ไป หรือการแสดงผลอตัโนมตัิ
จากข้อมูลท่ีมีอยู่ เรียกได้ว่าเลียนแบบโครงข่ายประสาท
ของสมองของมนุษย์เลยทีเดียว ซึ่งในปัจจุบันการท างาน
ของ  AI มีความแม่นย าสูงมาก จนแทบไม่พบข้อมูล
ผิดพลาด ทัง้ยังสามารถท างานได้ในระยะเวลาท่ีก าหนด 
และท าได้ตลอดเวลา  24 ชัว่โมง 7 วนั 
AI ไม่ใช่เร่ืองไกลตัว  

คณุเคยใช้ผู้ช่วยท่ีสัง่การด้วยเสียงอย่างเช่น Apple 
Siri, Google Now, Microsoft Cortana รวมถึงการสัง่พิมพ์
ด้ วย เสี ย ง ใน  LINE ห รื อ ไม่  ห รื อ เคย ไ ด้ ยิ นก ระแส 
Conversational Action จาก Smart Speaker หรือล าโพง
อัจฉริยะอย่าง Google Home หรือ Amazon Echo หรือ
เปล่า เหล่านีม้ี AI เป็นส่วนหนึ่งของระบบปฎิบัติการให้เรา
สามารถสัง่การ และโต้ตอบได้ตัง้แต ่สตรีมเพลง ฟังวิทย ุไป
จนถึงการจดัการควบคุม เคร่ืองใช้ภายในบ้าน ให้สามารถ
เปิด-ปิด-ปรับอณุหภูมิ และฟังก์ชัน่อื่น ๆ ได้ ทัง้ยงัสามารถ
ช่วยจัดตารางต่าง  ๆ ของเรา ช่วยเตือนความจ า เรียกรถ
โดยสาร ไปจนถึงแนะน าร้านอาหาร ตรวจสอบสภาพ
อากาศ และการจราจรก่อนการเดินทาง เหลา่นีเ้กิดจากการ
พฒันา AI ทัง้นัน้ 

นอกจากนัน้ยังมี Chatbot ท่ีเป็นผู้ ช่วยคอยตอบ 
ค าถามเบือ้งต้นของลกูค้าได้ตลอดเวลา ท าให้การท าธุรกิจ
ด าเนินไปอย่างตอ่เน่ืองไมข่าดตอน ในไทยเห็นจะมีตวัอย่าง
จากแอปพลิเคชนั Wong Nai ก็มีการใช้ Chatbot ท่ีสามารถ
โต้ตอบและบอกพิกดัร้านอาหาร จนตอนนีก้้าวขึน้มาอนัดบั 
1 ในไทยเป็นการเปิดมิติใหม่ของ Lifestyle Platform อย่าง
เต็มรูปแบบ ท่ีสามารถจ่ายเงินผ่านแอพ E-payment หรือ
จดัสง่อาหารผ่าน LINE MAN เป็นต้น น่ีก็ถือวา่เราใช้บริการ
จาก AI ในชีวิตจริง กนัแล้วละคะ่.... 
ที่มา https://www.aware.co.th  

 

AI คืออะไร 

https://www.aware.co.th/
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สวติเซอรแ์ลนด.์.. 
ศนูยก์ลางปัญญาประดษิฐ ์? 

 
ไหน ๆ เราอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จึงขอ

น าเสนอ ปัญญาประดิษฐ์  หรือ AI ท่ีก าลังเติบโตเป็น
ศนูย์กลางเหมือนกนันะคะ ด้านไหนบ้างไปติดตามกนัคะ่ 

สวิตเซอร์แลนด์ เป็นประเทศท่ีมีการสร้างสรรค์งาน
ด้านนวตักรรมมากท่ีสดุในโลก ติดต่อกนัเป็นเวลา 7 ปี โดย
มหาวิทยาลยั Cornell องค์กรทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก 
(World Intellectual Property Organization – WIPO) จึ ง
เ ป็นเ ร่ืองธรรมดา ท่ีส วิตเซอร์แลนด์จะเป็นหนึ่งในผู้
เคลื่อนไหวรุ่นแรก ๆ ท่ียอมรับ AI และร่วมท างานวิจยั และ
สวิตเซอร์แลนด์ก็มีจ านวนบริษัท AI ต่อจ านวนประชากรสงู
ท่ีสุดด้วยนะ (ท่ีมา : ASGARD- human Venture Capital 
for Artificial Intelligence) 
การลงทุนของกูเกลิในสวิตเซอร์แลนด์ 

แม้แต่กูเกิล้ หนึ่งในผู้บุกเบิกด้านเทคโนโลยี AI ก็
มาลงทุนในซูริค (วิทยาเขตท่ีใหญ่ท่ีสดุของบริษัทอยู่นอกรัฐ
แคลิฟอร์เนีย) โดยการเพ่ิมจ านวนบุคลากรท่ีมีอยู่ 2,500 
คน อีก 250 คน เป็นผู้ เช่ียวชาญด้าน AI และมีแผนการที่จะ
เพ่ิมจ านวนบคุลากรในประเทศให้เป็น 5,000 คน 
การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ AI  

หลายสถาบันวิจัยในประเทศเช่น ETH Zurich, 
EPF Lausanne หรือ Lugano IDSIA Lab ซึ่งถูกจัดอันดับ
วา่เป็นสถาบนัท่ีมีความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีในยโุรป และ
เป็นจุดดงึดดูหลกั ๆ ส าหรับเหล่าหวักะทิทางด้าน AI ท าให้ 
ส วิต เซอ ร์แลนด์พัฒนา  มา เ ป็นคู่ แข่ ง ท่ีน่ ากลัวของ
แคลิฟอร์เนียในด้านเทคโนโลยี บคุลากร และทนุ ซึง่จะสร้าง
อ านาจในการปฏิวตัิกลุม่เศรษฐกิจสงัคม ครัง้ท่ี 4 ของโลก 

นอกจากนี ้AI ยังน าไปใช้ในเร่ือง การประกันภัย การ
ผลิต การธนาคาร และการส่ือสารด้วย เช่น บริษัท
ประกนัภยั Baloise ร่วมมือกบั ETH เพ่ือสร้างบริษัท Veezo 
ในการพัฒนา ผู้ ช่วยเสมือนจริง ให้การสนับสนุนด้าน AI 
โดยหวังจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการตัดสินใจ พัฒนา
แคมเปญทางการตลาด โครงสร้างด้านการขาย และ
พฒันาการจดัการความสมัพนัธ์กบัลกูค้าโดยการให้บริการ
ท่ีดีย่ิงขึน้ 

บริษัทผู้ ผลิต ABB ร่วมหุ้ นกับบริษัท IBM เพ่ือ
น าเอาระบบฐาน AI มาวิเคราะห์ขัน้ตอนการผลิต เพ่ือหา
ข้อบกพร่องได้ทนัเหตกุารณ์ 

หนึ่งในธนาคารท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ อย่าง 
UBS ก็จะเปิดศูนย์ด้านความสามารถทาง AI ในเมือง 
Manno สถานท่ีตัง้ใกล้กบั AI Lab ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลกใน
มหาวิทยาลัย Lausanne ธนาคารเน้นด้านการจัดการ
ข้อมลู AI และจะท าอย่างไร เพ่ือพฒันาแอปพลิเคชัน่ท่ีมีอยู่ 
และสร้างแอปพลิเคชั่นใหม่ ๆ เพ่ือขยายโครงสร้างทาง IT 
ของธนาคารตอ่ไป  

ผู้ ใ ห้บ ริการทางโทรคมนาคมของสวิสอย่าง 
Swisscom ให้ข้อมูลมาตลอดว่า เกิดบริษัทด้าน AI ใหม่ ๆ 
เร่ือย ๆ ล่าสดุมีบริษัทกว่า 101  บริษัท จาก 13 แขนง และ
น่ีเป็นตัวบ่งชีห้นึ่ง โดยเฉพาะในเขตซูริค ว่าสิ่งใหม่ ๆ  นี ้
ก าลงัพฒันาไปอย่างไร 

การเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ ของ AI สูก่ารเป็นกระแส
หลัก ท าให้ผู้ ให้บริการทางด้าน IT จ าเป็นต้องมีทักษะ 
ความสามารถ และแหลง่ข้อมลู เพ่ือให้ความรู้แก่ลกูค้า  

สวิตเซอร์แลนด์มีระบบภาษีท่ีเอือ้อ านวย มีความ
เป็นมิตรกบัการท าวิจยั พฒันา มีผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี
ท่ีพอเพียง ย่อมท าให้เกิดโครงการและมีหุ้ นส่วนเพ่ิมขึน้ 
และนัน่จะเพ่ิมความเข้มแข็งให้สวิตเซอร์แลนด์ อยู่ในระดบั
ต้น ๆ ในการเป็นท่ีส าหรับการพัฒนาการทางเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวข้องกบั AI....นะคะ 
ท่ีมา: https://www.sitsi.com/how-switzerland-becoming-hub-artificial-intelligence  

แปลโดย แดบ่พุการี 

https://www.sitsi.com/how-switzerland-becoming-hub-artificial-intelligence
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ไหน ๆ  พูดถึงยุคสงัคมดิจิทัลมาแล้ว ขอต่ออีกนิดนะ
คะ เพราะพวกเราหันมาใช้บริการและเลือกซือ้สินค้าผ่าน
ออนไลน์กนัมากขึน้ เรามีมือถือหรือสมาร์ทโฟนกนัแทบทุก
คน และเช่ือว่าหลายคนเคยท าธุรกรรมทางการเงินทัง้ซือ้
ขาย โอน รับเงิน หรืออาจจะลงทุนท าธุรกิจ  เพราะความ
สะดวกรวดเร็ว ท่ีเราจะท าท่ีไหน  เมื่อไหร่ก็ได้ โดยท่ีเราไม่
ต้องจับเงินสดเลย แค่มีสญัญาณเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต แต่
พวกเรารู้หรือไม่ว่า ทุกครัง้ก่อนการท าธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านออนไลน์ ก่อนกดยืนยันเพ่ือซือ้สิ่งของหรือโอนเงิน เรา
ต้องค านงึถงึสิ่งเหลา่นีไ้ว้นะคะ เพ่ือความปลอดภยัคะ่ 

1. มือถือของเราต้องอยู่ในมือ 
ยคุนีม้ือถือ คือชีวิตเลยนะนัน่ ทัง้ข้อมลูสว่นตวั การเงิน การ
เข้าถึง Access ต่าง ๆ อยู่ในนัน้ทัง้หมด ฉะนัน้ดูแลรักษา
มือถือให้ดี ระวงัอย่าท าหายหรือเผลอถูกขโมยไป คุณควร
พกมือถือไว้กบัตวัตลอดเวลา ให้แน่ใจว่าไม่วางทิง้ไว้ท่ีไหน
ท่ีจะหาไม่เจอ และควรตัง้รหัสผ่านก่อนเข้าถึงการใช้งาน 
และหากหายไปจริง ๆ คณุควรมีวิธีการรับมือด้วย เช่น ตาม
หาจาก Find My Iphone หรือหาทางติดต่ออายัติธุรกรรม
ทนัที 

2. ใช้มือถือตัวเองท าธุรกรรม 
มือถือของเรา ข้อมูลของเรา คุณควรใช้อุปกรณ์ส่วนตวัท า
ธุ รกรรมเท่านัน้  ไม่ควรใ ช้ เค ร่ืองของคนอื่นหรือของ
สาธารณะเด็ดขาด หากเกิดการดัก
จับการเข้าถึงรหัส รู้ตัวอีกทีคงจะ
หน้ามืดเลยทีเดียว อย่าให้ถึงวันนัน้
เลย 

3. รหสัผ่านต้องไม่ง่าย 
 ไ ม่ควรตั ง้ รหัสผ่ าน ใ ช้ งานง่ าย
จนเกินไป ถ้าเกิดมือถือหาย และมี
การเดาสุม่ได้ ไมอ่ยากคิดเลยจริง ๆ 

4. ก่อนโอนดูให้ถ้วนถี่ 
คุณควรนัดแนะกับผู้ ท่ีจะโอนเงินให้รอบคอบ มีการติดต่อ
เพ่ือการยืนยนัการโอน และส่งหลกัฐานให้เห็นได้ ก่อนโอน
เงินให้ ตรวจดใูห้ถ้วนถ่ี ทัง้ช่ือ เลขท่ีบญัชีให้ถกูต้องก่อนโอน
ทุกครัง้ เพราะการไปตามเงินท่ีโอนผิดยุ่งยากกว่าการ
ตรวจทานก่อนโอนแน่นอน 

5. งดธุรกรรมผ่าน WiFi Free  
คณุไม่ควรใช้ WiFi สาธารณะหรือ WiFi ฟรี หรือจริง ๆ แล้ว
แม้แต ่WiFi ท่ีบ้าน ก็ไมค่วรใช้ท าธุรกรรมทางการเงิน เพราะ 
WiFi เหล่านัน้มีโอกาสท่ีจะถูกดักจับข้อมูลได้ง่ายมาก ไม่
ปลอดภัย คุณควรท าผ่านเน็ตเครือข่ายมือถือของตัวเองท่ี
จ่ายรายเดือนดีท่ีสุด เพราะโอกาสท่ีจะโดนแฮ็กข้อมลูแทบ
จะไมเ่กิดขึน้เลย จงึปลอดภยัท่ีสดุในบรรดา WiFi นัน่เอง 

6. ระวังการคลิกลิงก์ 
ไม่ว่าจะเป็นโฆษณา ข้อความสัน้ ๆ หรือลิงก์ใด ๆ ท่ีร่าย
มนต์ให้เราเผลอไผลเคลิม้ไป เพราะคิดว่าเป็นคลิกท่ีจะลิงก์
ไปยังเว็บไซต์ของธนาคาร ถ้าเข้าไปแล้วดึงสติ  และให้รีบ
ออกมา เราขอแนะน าให้คณุทบทวนข้อความต่อไปนี  ้“เว็บ
ธนาคารที่ปลอดภัยต้องขึน้ต้นด้วย // เท่านัน้ แล้วตาม
ด้วยที่อยู่ธนาคารที่ถูกต้อง” ท่องไว้ให้ขึน้ใจก่อนจะคลิก
ลิงก์ 

7. ระวังอีเมลขีจุ๊้ 
โลกเรายังคงหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านไปเร่ือยๆ แต่กลโกงไม่
เคยจางหายไปจากโลกออนไลน์ อย่าหลงเ ช่ืออี เมล
หลอกลวง ประเภทท่ีอ้างว่าต้องการทราบข้อมูลท่ีคุณเคย
ให้ไว้กบัธนาคารเมื่อครัง้เคยไปติดต่อ เพราะทุกธนาคารไม่

มีน โยบายแจ้งให้ เ ข้าใ ช้บัญชีทาง
การเงินผ่านทางอีเมล และเจ้าอีเมล
พวกนี จ้ะหลอกให้คุณกรอกบัญชี
ผู้ ใช้งานและรหัสผ่าน เพ่ือขโมยข้อมลู
ออกไป 
8. ตดิตัง้โปรแกรม Anti-Virus 
ขอแนะน าให้พวกเรามีโปรแกรม Anti-
Virus และติดตัง้แต่โปรแกรมของแท้

11 ส่ิงพงึระวงั 
ในยคุสังคมไร้เงนิสด 
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ด้วย แม้ว่าจะต้องเสียเงิน แต่เคร่ืองของเราจะไม่ติดไวรัส 
จากโปรแกรมฟรี เพราะของฟรีมักจะเป็นไวรัสเสียเอง 
หรือไม่ก็มักตรวจสอบไวรัสแบบผ่าน ๆ เอาน่า…เสียเงิน
ดีกว่าคุณจะต้องร้องอุทานว่า “โถๆๆๆๆ ถัง กะละมงั หม้อ
ไห แน่ๆ” 

9. ใช้บริการ SMS แจ้งเตือน 
เป็นอีกทางท่ีเหมาะสมมากในเชิงปฏิบัติ พวกเราควรเปิด
ข้อความหรือ SMS แจ้งเตือนกบัธนาคาร หรือท า Verify by 
Visa หรือ Master Card Secure ซึ่งจะ Lock และยังไม่ตดั
เงินทันที จนกว่าคุณจะกรอกตัวเลข OTP ท่ีส่งทาง SMS 
ก่อนเท่านัน้ จึงจะช าระได้ (ส าหรับการชอปปิง้ออนไลน์ ) 
เพ่ือว่าหากมีการท าธุรกรรมใดเกิดขึน้ ท่ีไม่ใช่ตวัเราเองเป็น
คนท า จะได้รีบอายัดบัญชีทันที และสามารถเก็บเป็น
หลกัฐานส าคญัในการตามรอยคนร้ายได้ด้วย 

10. ใช้อีเมลแจ้งเตือน 
นอกจากบริการ SMS แล้วยังมีอีกหนึ่งทางเลือกท่ีทุกคน
ควรมี เราควรให้อีเมลกบัธนาคารเพ่ือแจ้งเตือนทุกธุรกรรม
ของเรา 

11. Log out ทุกครัง้หลังใช้งาน 
ทุกแอปพลิเคชนัท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกรรมทางการเงิน อย่าลืม 
Log out หลงัเลิกใช้งาน ออกจากระบบทุกครัง้ เพ่ือป้องกนั
การสวมรอยแอบใช้กระเป๋าเงินมือถือของคณุ 

หากท าตามนีไ้ด้ครบทกุข้อ ก็จะสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยในยุคสงัคมไร้เงินสดกันแล้วละค่ะ ร้องเฮ่! ดงั ๆ 
ให้แก่ตัวเองท่ีอ่านจนจบด้วยนะ ยินดีด้วย คุณจะไม่เป็น
เหย่ือบนโลกออนไลน์แล้ว... 

 

ท่ีมา : https://www.aware.co.th 

ชีวิตยามแก่จะสบายหรือล าบาก อย่าปลอ่ยให้เป็น
หน้าท่ีของคนอื่นเลย 

จากดชันีเงินบ านาญทัว่โลกของ Mercer’s Global 
Pension ปี ค.ศ. 2017 ผู้ เกษียนชาวสวิสมีรายรับต่อเดือน
สงูเป็นอนัดบัท่ี 6 ของโลก 

จากส านักงานสถิติแห่งชาติสวิสปี ค.ศ. 2017 
รายงานว่าเพศชายจะได้ รับเงินบ านาญจากเสาท่ี  2 
มากกว่าฝ่ายหญิงสองเท่า เร่ืองนีไ้ม่น่าแปลกใจ เน่ืองจาก
ฝ่ายหญิงเมื่อมีลกู ก็ต้องอยู่บ้านเลีย้งลกู หรือท างานไม่เต็ม
เวลา  

58 เปอร์เซน็ต์ ของผู้ เป็นแมท่ างานไมเ่ตม็เวลา (แต่
ในความเป็นจริงแม่ทัง้หลายท างานบ้านมากกว่า 100 
เปอร์ เซ็นต์  –  Familienbetrieb; F: Entreprise familiale) 
เป รียบเ ทียบกับผู้ เ ป็นพ่อท างานไม่ เต็ม เวลาแค่  12 
เปอร์เซน็ต์ 

ยังมีข่าวดีท่ีเงินจากเสาท่ี 1 และเสาท่ี 3 รายรับ
ยามเกษียณจะไม่แตกกันมาก  ระหว่างทั ง้สองเพศ 
เพราะฉะนัน้เราเพศหญิง  ถ้ามีเงินเก็บสะสม เก็บฝากไว้ใน
เสาท่ี 3 ก็จะเป็นหลกัประกันยามเกษียณ  ว่าพวกเราหลงั
เกษียณแล้ว จะมีรายได้ไว้ใช้จ่ายอย่างสบาย...  

ข้อมลูจาก / Quelle / Source: Roman Spirig, sda 
แปลโดย ก.ไตรค า 
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เรามาท าความรู้จกั กบับ้านหลงัท่ีสองของ
เรากนัตอ่ ฉบบันีจ้ะเลา่ให้ฟังถงึเร่ือง น า้  

 
น า้ตก Rhine ท่ี Schaffhausen © Beat Presser 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มกัจะถกูเรียกว่าเป็น “อ่าง
เก็บน า้ของยุโรป” “Europe’s water reservoir” พลงังาน
จากน า้(Hydropower) ถือเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน 
(renewable energy) ท่ีส าคญัท่ีสดุของประเทศ 

 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นแหล่งน า้จืดของ
ภาคพืน้ยุโรป 6% ของแหล่งน า้ มาจากการหนุนของน า้พุ
ธรรมชาติ หิมะและธารน า้แข็ง ท่ีไหลมารวมกันทะลสาป
และแม่น า้ต่าง  ๆ  ในประเทศจึงมี รูป ร่างลักษณะท่ี
หลากหลาย 

สวิตเซอร์แลนด์มีช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จักกันดีว่ามี น า้
ใ ต้ ดิ นที่ มี คุณภาพ สู ง   80 % เ ป็นน า้ดื่ มและการ
อุตสาหกรรม คุณภาพของน า้ดื่มนีค้่อนข้างสูงถึงขัน้ว่า
ประมาณ 40% ของน า้ ไม่ต้องผ่านการบ าบัดก่อนท่ีจะไป
ถงึผู้บริโภค 

คนสวิส บริโภคน า้โดยเฉลี่ย162 ลิตรต่อวัน ต่อ
ครัวเรือน ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1980 การบริโภคน า้ต่อวนัโดยรวม
(รวมถึง ภาคอุตสาหกรรม ร้านค้า และการเกษตร) ใน
ประเทศลดลงประมาณ 30% ถึงแม้จ านวนประชากรจะ
เพ่ิมขึน้ แต่การบริโภคน า้ลดลง เพราะอตุสาหกรรมท่ีใช้น า้
มาก ย้ายไปประเทศอื่น และการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าใน
ครัวเรือนมีประสิทธิภาพในการประหยดัน า้มากขึน้ 
 

 
 
พลังงานน า้ เป็นเป็นแหล่งพลงังานหมนุเวียนท่ีส าคญั

ท่ีสุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันนี ้56% ของ
พลังงานไฟฟ้า มาจากพลังงานน า้ ปริมาณ 2 ใน 3 มีต้น
ก าเ นิดจากเทือกเขาในแถบ Bern, Uri, Graubünden, 
Ticino และValais 

 

อ่างเกบ็น า้ของยุโรป  

 กวา่ 6% ของแหลง่น า้จืดอยู่ในประเทศ 
สวิตเซอร์แลนด์  

 กวา่ 80% ของน า้ดื่มน า้ใช้มาจากน า้ใต้ดินและ 

น า้พธุรรมชาติ  

 บนภเูขาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สว่นมากจะมี 

แหล่งน า้ดื่มให้ ซึ่งจะมีการตรวจสอบสม ่าเสมอจากเจ้า 

หน้าท่ีของรัฐ  

 97% ของครัวเรือนจะเช่ือมโยงกบัโรงบ าบดัน า้เสีย 
กลาง  ระบบท่อน า้ทิ ง้ทัง้หมดมีความยาวถึง 130,000 
กิโลเมตร ซึง่เท่ากบั 3 เท่าของความยาวเส้นรอบโลก!! 

 1 ใน 3 ของปริมาณน า้ดื่ม ไมจ่ าเป็นต้องผ่านการ 
บ าบดัก่อนท่ีจะสง่ถงึผู้บริโภค 
 ฉบับหน้าจะมาเล่าต่อในเร่ือง ป่าไม้ อากาศ และ
การรีไซเคิล โปรดติดตามอา่นกนันะคะ... 
 

ที่มา: https://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/en/home/umwelt/natur/gewaesser.html 
แปลโดยแดบ่พุการี 

https://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/en/home/umwelt/natur/gewaesser.html


                                

ห น้ า   27 

 รวงข้าว / สงิหาคม 2019 

วันนีม้ีเร่ืองเก่ียวกับงาน ท่ีมีคนเขียนมาถามทาง
ผู้ ให้ข้อมลูจากนิตยสารท่ีฉนัอ่านประจ า และเห็นว่าน่าจะมี
ประโยชน์กบัพวกเรา จงึน ามาแบ่งปันกนันะคะ 
ถาม : ฉนัท างานแบบไมเ่ตม็เวลา ชัว่โมงการท างานของฉัน
ตามท่ีเซ็นต์สัญญานัน้ 6-10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ฉันได้รับ
ความคุ้มครองกรณีเกิดอบุตัิเหตนุอกเวลางานไหม 
ตอบ : ตามกฎข้อบงัคบัเก่ียวกบัการจ้างงานของบริษัท คณุ
จะได้รับความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุนอกเวลา เมื่อ
คุณท างานโดยเฉล่ีย 8 ชั่ วโมงต่อสัปดาห์ หรือจ านวน
สัปดาห์ ท่ีคุณท างาน 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีมากกว่า
จ านวนสัปดาห์ท่ีท างานน้อยกว่า 8 ชั่วโมง ซึ่งบริษัท
ประกันภัยจะดูว่า ในช่วง 3 หรือ12 เดือนท่ีผ่านมา คุณ
ท างานมากน้อยแค่ไหน ซึง่ส่วนใหญ่เขาจะเลือกช่วงเวลาท่ี
ได้คณุประโยชน์ 

 
(แผนภาพ บน-ลูกจ้างท างานน้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ได้รับความ
คุ้มครอง เฉพาะเกิดอบุตัิเหตใุนระหวา่งท างาน และเจ็บป่วย สว่นอบุตัิเหตุ
นอกเวลางาน ลกูจ้างต้องท าประกนัไว้เอง  
ลา่ง-ถ้าลกูจ้างท างาน มากกวา่ 8 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ จะได้รับความคุ้มครอง 
เม่ือเกิดอบุตัิเหตทุัง้ใน และนอกเวลางาน และเม่ือเจ็บป่วย) 

ถาม : แม่ฉันอยู่บ้านพักคนชรา ฉันช่วยแม่จัดการหลาย
อย่างท่ีจ าเป็น เช่น ไปซือ้ของ และท าบัญชีให้ หลงัจากแม่
ฉันเสียชีวิต ฉันสามารถเรียกเก็บเงินกับพ่ีน้องคนอื่น ๆ ท่ี
ได้รับมรดกเหมือนกนั แตพ่วกเขาไมไ่ด้ช่วยดแูลแม ่ได้ไหม 
ตอบ : ไม่ได้ค่ะ เพราะเร่ืองนีต้้องมีการท าสัญญากันไว้
ก่อน ที่แมค่ณุจะเสียชีวิต เม่ือคณุและแมไ่มไ่ด้ตกลงกนัไว้ ก็
ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้ รับมรดกคนอื่น ๆ ได้ การไป
จับจ่ายซือ้ของนัน้ มีเร่ืองค่าเดินทางของคุณ แม่คุณต้อง
จ่ายให้ สิ่งท่ีคุณท าได้คือ คุณควรเรียกเก็บเงินจากการ
ท างานรายวนัจะดีท่ีสุด และคุณควรท าสญัญาการดูแลนี ้

กับคุณแม่ของคุณไว้ ว่าให้จ่ายเป็นค่าจ้างรายชั่วโมง จด
บันทึก วัน เวลาท างาน แล้วแม่คุณ ก็จ่ายให้คุณอย่าง
สม ่าเสมอ นั่นคือ เมื่อคุณท างานแม่ก็จ่ายเงินต่อครัง้ไป 
เร่ืองก็จะจบไปเป็นคราว ๆ  
 

ถาม : สปัดาห์หน้า หวัหน้าฉันจะไปพกัร้อน แบบไม่มีแผน
ล่วงหน้า เธอบอกให้ฉันลาไปพกัร้อนด้วย เธอให้เหตุผลว่า 
ในระหวา่งท่ีเธอไมอ่ยู่ ฉนัก็จะไมม่ีอะไรท า เหตกุารณ์แบบนี ้
ฉนัต้องยอมรับไหม 
ตอบ : ไม่ต้องยอมรับค่ะ ตามกฎหมายแล้ว นายจ้าง
จะต้องบอกเวลาแน่นอนส าหรับการไปพกัร้อน นายจ้างไม่
สามารถใ ห้ลูก จ้างพัก ร้อนอย่างกระทันหัน  โดยไม่
สมเหตสุมผล  ตามกฎการพกัร้อนจะต้องแจ้งลว่งหน้าอย่าง
น้อย 1 เดือน ในกรณีลาออก ต้องแจ้งก่อนอย่างน้อย 2 
สปัดาห์ หัวหน้าของคุณต้องปฏิบัติตามกฎ ถ้าคุณต้องอยู่
บ้านในอาทิตย์หน้า ก็ไม่สามารถมาตดัวนัพักร้อนของคณุ
ได้   
 

ถาม : ฉันคลอดลูกเมื่อ 10 สัปดาห์ท่ีผ่านมา และอยู่ใน
ระหว่างลาพักหลงัคลอดลูก ตอนนีน้ายจ้างถามฉันว่า ฉัน
อยากจะกลบัไปท างานก่อนก าหนดไหม 
ตอบ :  คุณสามารถท าได้ เพราะข้อก าหนดท่ีห้ามคุณ
ท างานคือ 8 สปัดาห์แรกหลงัคลอดลกู  หลงัจากนัน้จนถึง
สปัดาห์ท่ี 16 คณุสามารถตดัสินใจได้เองว่าจะหยดุต่อ หรือ 
จะกลับไปท างาน เจ้านายไม่สามารถใช้เป็นกฎข้อบังคับ
คณุได้  แต่คณุต้องระวงัด้วย ในกรณีท่ีคณุได้เงินเดือนจาก
การลาคลอดในช่วง 14 สปัดาห์ แล้วคณุกลบัไปท างาน คณุ
ก็จะไม่ได้รับเงินนีแ้ล้ว และไม่ว่าคุณจะท างานมากน้อย
แค่ไหน นั่นคือ คุณจะไม่ได้รับเงิน ถึงแม้ว่าคุณจะท างาน
ไมก่ี่ชัว่โมงก็ตาม…. 
 

ที่ มา  :  K-Tipp, Rechtsberatung (26.  Februar 2019 , 26. 
Februar 2019), Beobachter.ch/10 Mai 2019 
แปลและเรียบเรียงโดย เฟรา ฮีรชิ 
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โดย พ่ีหญิงไทย 
 
 
 
 
 
 

เงนิหม้ายและเงนิหม้ายหลังเกษียณ  
ถาม: ตอนนีไ้ด้รับเงินแม่หม้ายอยู่ค่ะ สงสยัว่า ตอนนีใ้กล้
จะเกษียณแล้ว จะยังได้รับเงินหม้ายต่อไปไหม และรับได้
อีกนานเท่าไร ส่วนเงินเกษียณ เงินผู้ สูงอายุ จะได้รับด้วย
ไหมคะ 
ตอบ: ผู้ ท่ีได้รับเงินหม้าย จะได้รับเงินนี ้ตราบใดท่ียังไม่
แต่งงานใหม่ แต่เม่ือถึงวัยเกษียณ วยัท่ีคุณควรจะได้รับ
เงินผู้ สูงอายุ เงินเกษียณก็ยังมีส่วนท่ีจะได้หรือไม่ ขึน้กับ
จ านวนเงินผู้สูงวยัท่ีจะได้รับ มิใช่รับเงินสองหมวดรวมกัน
เตม็ร้อยเปอร์เซน็ต์  
การค านวนเงินรายได้ของแม่หม้าย หลงัเกษียณ ใช้หลกัคือ 
เงินผู้ สูงวัย (AHV/IV, AVS/AI) ของตนเองรวมกับเงินอีก 
20% ของเงินแมห่ม้าย หรืออีกวิธีหนึง่ คือคิดจาก 80% ของ
เงินแม่หม้าย เงินจากการค านวนวิธีใดสูงกว่า จะได้รับ
เท่ากบัจ านวนสงูนัน้  
ส่วนเงินแม่หม้ายจากส่วนท่ีมาจากเสาท่ี 2 น่าจะได้รับเท่า
เดิม ให้ติดต่อสอบถามโดยตรงกับนายจ้างหรือบริษัท
ประกนัของสามี 
ขอท าความเข้าใจเร่ืองเงินแม่หม้าย เพ่ิมเติมอีกนิดว่ามา
จากสองหน่วยงาน คือ จากเงินประกนัสงัคม ท่ีเป็นเสาท่ี 1 
(หน่วยงาน AHV/IV, AVS/AI) ซึง่บริหารโดยองค์กรรัฐ และ
จากเงินประกันสังคมเสาท่ี 2 (BVG, LPP)  ซึ่งเป็นเงิน
สะสมจากการท างาน โดยนายจ้างหรือบริษัทประกันของ
นายจ้างนัน้(เ ร่ืองระบบเงินประกันสังคม 3 เสา ตาม
กฎหมายสวิส ได้เคยเขียนแล้วหลายครัง้ รวมทัง้ได้จัด

สมัมนาแล้วในหวัข้อนี)้ การค านวนเงินท่ีจะได้รับทัง้สองเสา 
ใช้หลกัเกณฑ์ตา่งกนั 
เน่ืองจากความกังวลของเราหญิงไทย ว่าตนเองท างาน
เงินเดือนน้อย และระยะเวลาท างานของบางคนก็ไมเ่ตม็ ไม่
ครบตามก าหนดท่ีจะได้รับเงินจ านวนสูงสุดของบ านาญ
ผู้สงูอายุ เงินเดือนเกษียณจะน้อยนิด ก็เป็นอนัวางใจได้ว่า 
เมื่อเกษียณแล้ว ยงัมีเงินเดือนท่ีพอจะเลีย้งชีพต่อไปได้ แต่
ถ้าเงินเดือนที่ได้ต ่ากว่ามาตรฐานการครองชีพขัน้ต ่าที่
รัฐก าหนด ก็ยงัสามารถไปขอเงินช่วยเหลือจากหน่วยงาน
สังคมสงเคราะห์ได้อีก ในหมวด Ergänzungsleistung, 
prestation complementaire ซึง่มีข้อก าหนดอย่างหนึ่ง คือ 
คุณต้องพ านักภายในประเทศนีเ้ท่านัน้ น่ีคือความดีงาม
และประโยชน์ของระบบการประกันสังคมในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์  
หาข้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี www.ahv-iv.ch 
เงนิหม้าย แม้จะหย่ากันแล้ว 
ถาม: ดิฉันหย่าขาดจากสามี เมื่อสองปีท่ีแล้ว และเขาเพ่ิง
จะเสียชีวิตไปเมื่อเร็ว ๆ นี ้ลกูก็ยงัเลก็ เช่นนีด้ิฉนัมีสิทธิใด  ๆ
ท่ีจะได้เงินช่วยเหลือในการดแูลลกูบ้างไหมคะ 
ตอบ: ในสญัญาหย่า พ่อคงจะต้องจ่ายเงินค่าเลีย้งดูบุตร  
แต่เมื่อพ่อเสียชีวิตเช่นนี ้ลูกจะได้รับเงินลกูก าพร้า จนกว่า
อายุครบ 18 ปี (บรรลุนิติภาวะ) หรือจนกว่าจะเรียนจบ
วิชาชีพ แต่ไม่เกินอายุ 25 ปี ส่วนคณุ แม้ว่าจะหย่ากันแล้ว 
และมิได้สมรสใหม่ ถ้ามีคุณสมบัติครบตามระเบียบท่ีให้
ข่างลา่งไว้นี ้ก็สามารถขอรับเงินแมห่ม้ายได้นะคะ 
คุณสมบัตขิองคู่หย่าร้าง ทีมี่สิทธิรับเงนิแม่หม้าย 

- ขณะหย่ามี ลูก และแต่งงานครบ 10 ปี  หรือ... 
- ขณะหย่า มีอายุครบ 45 ปี และแต่งงานครบ 10 

ปี หรือ.... 
- ขณะหย่า มีอายุครบ 45 ปี และลูกคนเล็กมีอายุ

นอ้ยกว่า 18 ปี 
ถ้าขาดคุณสมบติัดงักล่าวข้างต้น แต่ยงัมีลูกเล็ก จะได้รับ
เงินหมา้ยไปจนถึงเวลาทีลู่กคนเล็กมีอายคุรบ 18 ปี เท่านัน้

ถามมา ตอบไป 

http://www.ahv-iv.ch/
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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 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

วันอาทติย์ที่ 1 กันยายน 2019 
เวลา 10.00 – 17.00 น. 

งานวันครอบครัว  
ท่ี Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach 

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2019 
เวลา 09.15 – 15.00 น. 

หญิงไทยสัญจร ครัง้ท่ี 2  
สถานที่ Cliquenkeller der Versoffenen Deecht 

 Aeschenvorstadt 52/54 ,4051 Basel  
ให้ความรู้เร่ือง กฎหมายควรรู้ในสวิตเซอร์แลนด์ 

วันอาทติย์ที่ 29 กันยายน 2019 หญิงไทยสัญจรครัง้ท่ี 3 เมือง St. Gallen 
 ให้ความรู้เร่ือง กฎหมายควรรู้ในสวิตเซอร์แลนด์ 
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รายงานการประชุมสามญัประจ าปี 

สมาคมหญงิไทยเพือ่หญงิไทย สวติเซอรแ์ลนด ์
สถานท่ีประชมุ Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14  เวลา 10.30 – 16.00 น. 
ผู้ เข้าร่วมประชมุ  25 ท่าน  สมาชิกใหม ่  2 ท่าน 
10:30 น.     ลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชมุ 
10:45 น.     คณุจารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต ประธานสมาคม เปิดการประชมุ ต้อนรับสมาชิก และรายงานการประชมุประจ าปี 
2561 /2018 และท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงาน การประชมุ โดยมีคณุนัฐกานต์ เฮลเลอร์ เป็นผู้นบัคะแนน และ
ประธานกลา่วรายงานกิจกรรมของปี 2561 /2018  
10:45 น.     ประธานเป็นตวัแทนรายงานงบดลุปี 2561 /2018 เน่ืองจากเหรัญญิกคณุพรพรรณ เวงเงอร์ ไมส่ามารถมาร่วม
ประชมุได้ และคณุกลัยา ฟิงค์ เป็นตวัแทนอา่นรายงานของผู้ตรวจสอบบญัชีชาวสวิส คือ คณุ  Daniel Rufer และคณุศศิธร 
กลอร์ อา่นรายงานของผู้ตรวจสอบบญัชีชาวไทย คือ คณุนาตาลี เลมนัน์ ศรีสวสัด์ิ ซึง่ไมส่ามารถมาร่วมประชมุได้ และท่ี
ประชมุมีมติเอกฉนัท์ รับรองรายงานงบดลุ 
11:00 น.     คณะกรรมการชดุเก่า หมดวาระหน้าท่ี การท างาน และคณุพรพรรณ เวงเงอร์ ขอลาออกจากต าแหน่งเหรัญญิก 
 การเลือกตัง้กรรมการชุดใหม่ และที่ประชุมมีมตเิป็นเอกฉันท์มีดังนี ้
1. คณุจารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต เป็นประธานสมาคมฯ   
2. คณุกวุลัยา รีเดอร์ เป็นรองประธานสมาคมฯ  
3. คณุกลัยา ฟิงค์ เป็นเหรัญญิก 
 ประธานแต่งตัง้คณะกรรมการ ดังนี ้

1. คณุกวุลัยา รีเดอร์ เป็นฝ่ายทะเบียน 
2. คณุกหุลาบ ไทรโพธ์ิภู่ เป็นบรรณาธิการวารสารรวงข้าว และ Admin Facebook 
3. คณุกลัยา ฟิงค์ เป็นฝ่ายงานปฏิคม 
4. คณุญาณพชั ดินเน ่เป็นเลขานกุาร และผู้ช่วยฝ่ายงานปฏิคม  
5. คณุมณฑา คนูซ์ เป็นฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 
6. คณุศศิธร กลอร์ เป็นคณะกรรมการ และกองบรรณาธิการ 
7. คณุสนุ่น ลเูดอร์ เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีคนไทย และคณุ ฟิลปิ เรอบิเย เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีชาวสวิส ประจ าปี    
ค.ศ 2019 และ 2020 

11:20 น. ประธานเสนอแผนงานปี 2562-63 / 2019-20 สมาชิกเสนอให้มีกิจกรรมท าบายศรี โดยครูแจง 
11:30 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13:00 น. คณุเอกภทัร เปรมโยธิน ท่ีปรึกษาสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงเบิร์น กลา่วทกัทายผู้ เข้าร่วมประชมุ เปิดงานสมัมนา
เร่ือง ฉนัในสองวฒันธรรม และร่วมฟังการสมัมนาพิธีกรภาคบ่าย คณุนภาพร วอลเตอร์ กลา่วแนะน าตวัและวิทยากร 4 คน 
คือ คณุพรรณิภา ฮลัเดมนัน์   คณุนฤมล วงษ์บวั คณุนพ นวลดี Luder คณุมาร์ติน Luder และ คณุ Beat Luder พดูในหวัข้อ 
“ฉนัในสองวฒัธรรม” ผู้ เข้าร่วมงานตา่งได้รับความรู้จากวิทยากรทกุคนท่ีมาเลา่เร่ืองแบ่งปัน จากประสบการณ์ของแตล่ะคน 
ญาณพชั ดินเน่ (ผู้บนัทกึการประชมุ) 



วนัที ่ 6-7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการ ทีป่รกึษา และสมาชกิจติอาสา 
ช่วยกนัขายเครือ่งดืม่ ในงานเทศกาลไทย ครัง้ที ่ 22 เพือ่หารายไดท้ ากจิกรรมของสมาคม 

จดัโดย สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเบริน์ 

 



 

งานประชุมสามญัประจ าปีสมาคมหญงิไทย 
วนัเสารท์ี ่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที ่ Pfrundhaus Kirchlindach 

และสัมมนาหวัข้อ “ฉัน...ในสองวฒันธรรม” 
ขอขอบคุณนายเอกภทัร เปรมโยธนิ ทีป่รกึษาสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงเบริน์  
มากลา่วเปิดงาน และรว่มฟงัการน าเสนอ เรือ่งราวชวีติของเด็กไทยทีต่ดิตามแม ่  

และเด็กลกูครึง่ไทย-สวสิ ทีอ่าศัยอยูใ่นสวติเซอรแ์ลนด ์

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

คุณพรรณภิา ฮัลเดมนัน ์
(น้องเหมยีว) 

คุณนฤมล วงษ์บวั 
(น้องมายมิน้) 

คุณบอีาท คุณมารต์นิ และคุณนพ 
สามหนุ่มจากตระกลู ลเูดอร ์


