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ก ฎ ใ ห ม่ เ ริ� ม ใ ช้ ปี

ในแต่่ละป็ี มีกฎระเบียบให้ม่ ๆ ออกมาเสมอ 

ไป็ดูกันว่า ป็ีนี�มีเรื่องอะไรเป็ลี่ยนแป็ลงบ้าง

• อนุญาต้ให�เจ�าหน�าที่่�รัฐ	ใช�หมายเลัข	AHV	ระบุต้ัวบุคคลัได�	จุดมุ่งหมายของการ

แก�ไขกฎหมายน่�	ก็เพ่�อเพิ�มปิระสิที่ธิิภู่าพในการบริหารงานในรัฐสภู่า	

• ต้ั�งแต้่	1	มกราคม	ที่่�ผู้่านมา	ชาวโครเอเช่ยย�ายเข�ามาในสวิต้เซึ่อร์แลันด์โดยเสร่					

ถื�าการเข�าเม่องของแรงงานจากโครเอเช่ย	มากเกินเกณฑ์์ที่่�กำหนด	สวิต้เซึ่อร์แลันด์	

ก็สามารถืใช�มาต้ราการปิ้องกันแลัะจำกัดจำนวนใบอนุญาต้อ่กครั�ง	ต้ั�งแต้่วันที่่�							

1	มกราคม	2023	จดหมายโพสต้์ม่ราคาแพงข่�น:	ต้ั�งแต้่วันที่่�	1	มกราคม	Swiss	Post	

จะเพิ�มราคาสำหรับ

• ปิรับราคาแสต้มปิ์	ต้ิดจดหมายแบบ	A	Post	(แบบเร็วส่งถื่งผู้้�รับ	1	วัน)	จาก	1	ฟรังค์	

เปิ็น	1.10	ฟรังค์	แลัะจดหมาย	B	Post	(แบบช�า	ส่งถื่งผู้้�รับ	2-3	วัน)	จากราคา				

85	รัพเพิลั	เปิ็นราคา	90	รัพเพิลั

• ต้ั�งแต้่เด่อน	1	เมษายน	ค.ศ.	2022	ถื�าใครปิั�นจักรยานไฟฟ้า	ต้�องเปิิดไฟในเวลัา	

กลัางวันด�วย

• ต้ั�งแต้่วันที่่�	1	กรกฎาคม	ค.ศ.	2022	ค้่รักเพศเด่ยวกัน	(ชายแต้่งงานกับชาย	หร่อ	

หญิงแต้่งงานกับหญิง)	สามารถืแต้่งงานกันได�แบบถื้กต้�องต้ามกฎหมาย	แลัะม่สิที่ธิิ

ต้่างๆ	เหม่อนกับค้่แต้่งงานชาย	หญิง	กฎหมายน่�เปิลั่�ยนเน่�องจากการลังคะแนนเส่ยง

เม่�อกันยายน	ค.ศ.	2021	ที่่�ปิระชาชนสวิส	ลังเส่ยงยอมรับถื่ง	64.1	%	แลัะค้่ที่่�เคย

จดที่ะเบ่ยนค้่ช่วิต้เพศเด่ยวกันก็สามารถืเปิลั่�ยนมาแต้่งงานกันได�

• เม่�อสิ�นปิี	เราต้�องซึ่่�อบัต้รขับในที่างด่วน	ราคา	40	ฟรังค์	มาต้ิดหน�ารถื	ซึ่่�งเราต้�องม่

ต้ิดหน�ารถือย่างช�าสุดภู่ายในวันที่่�	1	กุมภู่าพันธิ์	ค.ศ.	2022	แลัะจะใช�ได�ถื่ง									

31	มกราคม	ค.ศ.	2023	แลัะต้ั�งแต้่ปิี	ค.ศ.	2023	เปิ็นต้�นไปิ	จะม่แบบอิเลั็กที่รอนิกส์

ด�วย

ที่มา: https://www.tagblatt.

ch/news-service/inland-sch-

weiz/jahreswechsel-neues-

jahr-neue-gesetze-das-

aendert-sich-2022-

ld.2228980#subtitle-f-r-kro-

atien-gilt-die-volle-person-

enfreiz-gigkeit-first

แป็ลโดย เฟราฮีรชิ
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ส า ร บั ญิรวงข้าวรวงข้าว
         

        ป็ีที่ 23 ฉับับเดือนเมษายน

   2565/2022

สมาคมหญิงไที่ยเพ่�อหญิงไที่ย	สวิต้เซึ่อร์แลันด์																																				

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	สมาคมหญิงไที่ยเพ่�อหญิงไที่ย:

facebook.com/thaifrauen.swiss

คณะกรรม่การสม่าคม่ฯ

ปีระธาน  :  กุหลัาบ	ไที่รโพธิิ�ภู่้่

รองปีระธาน และที่ะเบ่ยน  :  กุวัลัยา	ร่เดอร์

เหรัญญิก  :  กัลัยา	ฟิงค์																							

ปีระชื่าสัม่พ่ันธ์  :  มณฑ์า	ค้นซึ่์-	บุญจริง

เลขานุการ  :  พัฒน์สุน่		ไสเลัอร์

ผ่ายศุิลปี : ชาลัิสา	ศร่สุที่ัศน์	เมาร์เร่อร์

ผ่ายวิชื่าการ : รังสิน่	ริที่เต้อร์	

เว็ปีม่าสเตอร์  : 	Dr.	Hans	Rieder

ที่่�ปีร่กษา  :  สมบัต้ิ	มากลัั�น–เรอบิเย	/

จาร่ย์	เคลัเลัอร์	ค่ร่โต้

บรรณาธิการ  :  กุหลัาบ	ไที่รโพธิิ�ภู่้่	

จัดที่ำปีกและรูปีเล่ม่ : ชาลัิสา	ศร่สุที่ัศน์	เมาร์เร่อร์

ชื่่างภาพ่  :  กุวัลัยา	ร่เดอร์		

กองบรรณาธิการ  :  กุวัลัยา	ร่เดอร์	/	

จาร่ย์	เคลัเลัอร์	ค่ร่โต้

พ่ิสูจน์อักษร  :  จาร่ย์	เคลัเลัอร์	ค่ร่โต้

นักเข่ยน  :		ปิ ้าแม�ว/	ลัำดวน	/	ก.ไต้รคำ	/	โยที่ะกา	/

เกษร	พลั่สส์	/	เจ๊ต้ัวน�อย	ร�อยกิโลั	/	มดเอ็กซึ่์	/	

คนปิรุงชา	/	เม่ยฝึรั�ง	นอกกรอบ	/	

ว่รณา	สินสวัสดิ�	ฟอเรอร์	แลัะพ่�หญิงไที่ย

นักแปีล  :  ก.ไต้รคำ	/	น�องยุ�ย	/	เฟราฮ่รชิ	

ขอขอบคุณ

ภู่าพปิระกอบในเลั่มจากก้เกิ�ลั			/	www.pexels.com		

     เรื่องจากป็ก 

5 ครอบครัวไที่ย-สวิส	สนับสนุนส่งเสริมลั้กด�านก่ฬาอย่างไร
    

                            เรื่องจากเมืองไทย

11 ETDA สง่เสรมิ สนบัสนนุ คนบนโลกออนไลน์
      

     กฎห้มายน่ารู้ 

12	 คิดไม่ถื่ง	

14 คุณสงสัย	เราม่คำต้อบ	

15 ใครขอค่าดำเนินคด่	ค่าที่นาย	ได�ฟร่

   

     สรรห้ามาเล่า

17 เลั่�ยงลั้ก	สไต้ลั์แม่เกษร		

21 เม่�อวัยรุ่นปิ่วยกายใจ	ร้�ไว�ช่วยได�ถื้กวิธิ่
22  Do	you	need	a	hug?	แม่อยากให�กอดไหมคะ

    พิมพ์เขียวชีวิต่  

23					คาถืาของความสัมพันธิ์	

     สุขภาพกาย ใจ

24 ชาขาวแห้่งฝูเจียน 

     สาระน่ารู้

26 การเช่าสวนจัดสรรในสวิส

28 ให้้

31  สุภาษิต่คำพังเพยเยอรมัน (มัน มัน)   
    
     ห้ญิิงไทย

4 บทบรรณาธุิการ

29  ถ้ามมา ต่อบไป็    
31 ป็ฏิิทินกิจกรรม 

S

ก ฎ ใ ห ม่ เ ริ� ม ใ ช้ ปี

ในแต่่ละป็ี มีกฎระเบียบให้ม่ ๆ ออกมาเสมอ 

ไป็ดูกันว่า ป็ีนี�มีเรื่องอะไรเป็ลี่ยนแป็ลงบ้าง
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บทบรรณาธิการ 

สวัสดีค่ะ เพื่อนสมาชิก และผู้อ่านวารสารรวงข้าวทุกท่าน 

	 คอลััมน์กฎหมายน่าร้�	ที่่�ผู้้�อ่านของเราชอบมากที่่�สุด	แลัะ

ทีุ่กคอลััมน์	 หลัากนักเข่ยน	 แนวบันเที่ิง	 แลัะสาระความร้�อัดแน่น	

รับรองว่า	 คุณผู้้�อ่านจะไม่ผิู้ดหวังเลัยสักเร่�องแน่ๆ	 ลัองเปิิดเข�าไปิ

อ่านด้กันนะคะ	

	 ในฐานะบรรณาธิิการ	 ต้�องขอขอบพระคุณ	 นักเข่ยนทีุ่ก

ที่่าน	 ที่่�สลัะเวลัาเข่ยนบที่ความให�	 หากสมาคมฯ	 ไม่ได�รับการ

สนับสนุนจากทุี่กที่่านแลั�ว	 ก็เปิ็นไปิได�ยาก	 ที่่�จะม่รวงข�าวท่ี่�ท่ี่าน					

ผู้้�อา่นถือ่อย้ใ่นมอ่	แลัะหากไมม่ก่ารสง่เสรมิจากที่า่นผู้้�อา่น	เรากไ็มร่้�

จะที่ำวารสารเพ่�ออะไรนะคะ	 เห็นไหมคะว่า	 เราต้่างส่งเสริม	

สนับสนุนกันแลัะกันเสมอมาค่ะ	

	 แลัะเราสามารถืมาพบหน�า	ที่ำความร้�จกักนัแบบต้วัเปิน็ๆ	

ได�	 ในงานปิระชุมสามัญปิระจำปิีของสมาคมฯ	 ใน	 วันเสาร์ที่่�	 21	

พ.ค.	 ศกน่�	 เราเต้ร่ยมสิ�งด่	 ม่ปิระโยชน์	 สำหรับการใช�ช่วิต้อย้่ที่่�น่�						

ไว�ให�ที่่านแน่นอนค่ะ

แลั�วพบกันนะคะ....

ด�วยรัก	แลัะปิรารถืนาด่แด่สมาชิกทีุ่กที่่านค่ะ

กุหลัาบ	ไที่รโพธิิ�ภู่้่	(ปิ้าแม�ว)	

	 รวงข�าวฉบับแรกของปีิ	 ค.ศ.	 2022	 เปิ็นฉบับที่่�เราเน�น

เร่�องการสง่เสรมิแลัะสนบัสนนุ	ซึ่่�งหมายถืง่	การให�ความสำคญัแลัะ

การขยายขอบเขต้ให�กว�างออกไปิ	ในโครงการหร่อกิจกรรมให�ด่	ม่

คุณภู่าพมากข่�น	 ด�วยปิัจจัยต้่างๆ	 เช่น	 ด�านการเงิน	 วัสดุอุปิกรณ์	

อาคารสถืานที่่�	บุคลัากร	ความร้�	 โอกาส	แลัะกำลัังใจ	ซึ่่�งสิ�งต้่างๆ	

เหลัา่น่�	เราสามารถืสนบัสนนุสง่เสรมิกนัแลัะกนัได�เสมอ	ในที่กุเร่�อง	

แลัะที่ำได�อย่างต้่อเน่�อง	แลัะยั�งย่นด�วยค่ะ

	 เราเลัอ่กหวัข�อน่�สิ�งสำคญัที่่�เหน็	คอ่	ในครอบครวัไที่ย-สวสิ	

หลัายครอบครัวม่ลั้กๆ	 เปิ็นนักก่ฬาทัี่�งระดับเลั่นเปิ็นงานอดิเรก	

จนถื่งระดับที่่มชาต้ิ	จ่งที่ำให�คิดว่า	พ่อแม่ของเด็กๆ	ลั้กคร่�งเหลั่าน่�	

ซึ่่�งเรานำมาเปิ็นเพ่ยงต้ัวอย่างส่วนหน่�งเที่่านั�นว่า	 เขาม่วิธิ่การ

สนบัสนนุ	ส่งเสรมิด�านกฬ่ากับลัก้ๆ	อยา่งไร	ซ่ึ่�งอา่นได�จากเร่�องจาก

ปิก	หากม่ครอบครัวใดกำลัังมองหากิจกรรมด�านก่ฬาให�ลั้กๆ	ก็พอ

ม่แนวที่างนำไปิปิรับใช�นะคะ	

 การส่งเสริม สนับสนุน	 ม่ความสำคัญกับทีุ่กคน	 ทีุ่ก

สถืานะ	เพราะเราต้่างก็ต้�องการการสนับสนุน	ส่งเสริมที่ั�งนั�น	ไม่ว่า

จากคนในครอบครัว	สถืาบันเลั็กที่่�สุด	จนถื่งระดับปิระเที่ศ	ยิ�งสมัย

ที่่�เที่คโนโลัย่ด�านการส่�อสาร	 โซึ่เช่ยลัม่เด่ย	 เข�ามาเปิ็นส่วนสำคัญ

ของคนบนโลักน่�	 ซ่ึ่�งข�อด่ม่มาก	 แลัะข�อควรระวังก็เยอะ	 เร่�องจาก

ปิระเที่ศไที่ย	 จ่งขอแนะนำสำนักงานพัฒนาธิุรกรรมที่าง

อิเลั็กที่รอนิกส์	 มาให�พวกเราได�ที่ำความร้�จักว่า	 เราสามารถื											

ใช�บริการอะไรได�จากหน่วยงานน่�	
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                รวงข�าว				 5

เร่�องจากปิกS   ค	ร	อ	บ	ค	รั	ว            ไทย -สวิ ส 
	สน ับสน ุน
	ส ่ ง เสร ิม

            
ด �านก ่ด � านก ่ฬ าฬาลั้กลั้ก
	อย่างไร	อย่างไร

        - โดย ป้้าแม้้ว -

ก่อนอ่�นเรามาร้ �

ความหมาย

ของคำว่า

ส่งเสริม 

สนับสนุน 

กันก่อนคะ

ซ่ึ่�งคำสองคำ

น่�	ม่ความ

หมายร่วมกันค่อ	

ช่วยที่ำให�ด่ข่�น

แต้่ม่ความหมาย

ที่่�ต้่างกัน	ค่อ

ส่งเสริม เน�นการช่วยด�วยคำพ้ด	

หรอ่การปิฏิบัิต้	ิหรอ่การ		กระที่ำ	

เพ่� อ ให� พัฒนาข่� น 	 เ ช่น 	 ผู้้�

ปิกครองส่งเสริมให�ลั้กม่นิสัย

รักการอ่าน	เปิ็นต้�น

สนับสนุน ค่อ	 เห็นด�วย	

แลัะช่วยให�สำเร็จด�วยวิธิก่าร

ต้่าง	ๆ	อาจลังม่อปิฏิิบัต้ิ	หร่อ

เพ่ยงแต่้ให�กำลัังใจ	 เช่น	 พ่อ

สนบัสนนุให�เขาเลัน่ดนต้ร	่เปิน็ต้�น

	 ซึ่่�งการสนับสนุน	ส่งเสริม	มห่ลัายระดับ	เชน่	ระดบัรฐับาลั	

ปิระเที่ศ	 จังหวัด	 จนถื่งหน่วยเลั็กที่่�สุด	 ค่อ	 ครอบครัว	 ซึ่่�งภู่ายใน

ครอบครัวเอง	ก็ม่ที่ั�งพ่อแม่ส่งเสริม	สนับสนุนกันแลัะกัน	 ในเร่�อง

ต้่างๆ	 ไม่ว่าจะเปิ็นเร่�องสังคม	 แลัะส่วนต้ัว	 เช่น	 สาม่ส่งเสริม	

สนับสนุนให�ภู่รรยาเร่ยนภู่าษา	ออกกำลัังกาย	ฯลัฯ	พ่อแม่ส่งเสริม

สนบัสนนุลัก้	เปิน็เร่�องที่่�รวงข�าวฉบบัน่�จะนำมาบอกต้อ่	แลัะที่่�เด่น

ในขณะน่�กเ็ร่�องกฬ่า	เพราะโอลัมิปิคิเกมฤดห้นาวที่่�จบไปิเม่�อกลัาง

เด่อนกุมภู่าพันธิ์	แลัะม่เด็กลั้กคร่�งไที่ย	อิต้าลั่	เปิ็นต้ัวแที่นชาวไที่ย	

แข่งสก่ด�วยค่ะ	แลัะจากการสำรวจของปิ้าแม�วเอง	ด�านความชอบ

ก่ฬาของเด็กลั้กคร่�งไที่ยในสวิต้เซึ่อร์แลันด์แลั�วม่มากมายเลัยค่ะ	

แต้่เราสัมภู่าษณ์นำมาบอกต้่อเพ่ยง	 3	 ครอบครัว	 ไปิต้ิดต้ามกัน

นะคะ	
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	 ลั้กสาวคนโต้น�องกระต้่าย	 ย�ายมาสวิสต้อนอายุ	 8	 ขวบ	 ด�วย

ความที่่�อยากให�ลั้กม่เพ่�อน	เข�าสังคมกับเด็กๆ	ที่่�น่�	ในต้อนแรกพาไปิเลั่น

เที่นนิส	น�องชอบแลัะเลั่นได�ด่	 เลั่นอย้่	 2	ปิี	 แต้่ปิัญหาค่อ	ผู้้�ฝึึกสอนมา

บ�าง	ไม่มาบ�าง	จ่งมองหาก่ฬาอย่างอ่�นก็มาเลั่น	ฟลัอร์บอลั	(ภู่.เยอรมัน	

Unihockey)	เลั่นต้ั�งแต้่อายุ	10	ขวบ		กับสโมสรในเม่องที่่�อย้่ช่�อ		Uni-

hockeyclub	Nesslau	Sharks	ก็ไต้่เต้�ามาเร่�อยๆ	จากที่่มเยาวชน	ต้อน

น่�ก็ที่่มผู้้�ใหญ่	ระดับชาต้ิดิวิชั�นที่่�	2	(Nationalliga	B	=	NLB)	เลั่นมาได�	

12	ปิี	คร้ผู้้�ฝึึกสอนก็บอกกับน�องกระต้่ายว่า	น่าจะไปิเลั่นให�ที่่มชาต้ิไที่ย

ด�วยนะ	 น�องก็มาปิร่กษาพ่อแม่	 เราก็สนับสนุน	 ส่งเสริมโลัด	 ให�เข่ยน

จดหมายไปิสมัคร	 แลัะไปิคัดเลั่อกตั้ว	 ก็ต้ิดท่ี่มชาติ้ไที่ยมาต้ั�งแต้่ปิี	 ค.ศ.	

2018	เคยไปิแข่งซึ่่เกมส์ที่่�ฟิลัิปิปิินส์ได�ที่่�	2	มาแข่งที่่�สวิส	ที่่�	Neuchatel	

แลัะที่่�สว่เดน	เม่อง	Uppsala

	 การเลั่นให�

ท่ี่มชาต้ิไที่ยนั�น	 เม่�อ

ต้�องไปิแขง่	จะลัางาน

ไปิ	 	 	 (โชคด่เจ�านาย

ใจด)่	ต้อนแรกต้�องไปิ

เก็บต้ัว	 ซึ่�อมกันก่อน

ปิระมาณ	 2	 อาทิี่ต้ย์	

ปิัจจุบันแลัะอนาคต้

ของน�องกระต้่ายใน

วัย	26	ปิี	ค่อ	ที่ำงาน

ปิระจำ	เปิ็นคร้ฝึึกสอนก่ฬาฟลัอร์บอลัให�กับ

รุ่นน�องในสโมสรที่่ม	Sharks	เปิ็นนักก่ฬาใน

ที่่มน่�ด�วย	 แลัะกำลัังจะเร่ยนต่้อด�านที่่�เร่ยน

จบมาแต่้ให�ลั่กข่�น	 ใช�กราฟฟิคด่ไซึ่น์ให�มาก

ข่�นค่ะ	

f  a m i  l  y

ครอบครัวแรกคือ ครอบครัวของ

คุณแม่่ กัญธนศุุม่์ ตรัสวิม่าน Ber-

linger (น้อง) และคุณพ่่อ Bruno 

Berlinger กับลูก 2 คน คือ 

นอ้งกมลวรรณ พมุมา (กระต่า่ย,เป็็นลูกติ่ด

คุณแม่มาจากเมืองไทยต่อนอายุ 8 ขวบ) 

อายุ 26 ป็ี	 เร่ยนจบด�าน	 การออกแบบ

โฆษณา	 ต้อนน่�ที่ำงานเปิ็นด่ไซึ่น์เนอร์งาน

โฆษณาให�กบับรษิทัี่แห่งหน่�ง	และน้องจันทร์

มาฆะ Franziska Berlinger (จันทร์) อายุ 

16 ป็ี	 เร่ยนอย้่ที่่�	 United	 School	 of	

Sports,	 St.	 Gallen	 อาศัยกันอย้่ที่่�เม่อง	

Nesslau,	รัฐ	St.Gallen	อย้่ใกลั�ๆ	ภู่้เขาช่�อ

ดังปิระจำถืิ�นช่�อ	Säntis

	 คุณน�องเล่ัาให�ปิ้าแม�วแลัะน�องยุ�ย

ฟังว่า	 คุณน�องย�ายมาอย้่สวิต้เซึ่อร์แลันด์ได�	

23	 ปิีแลั�ว	 ที่่�ได�มาร้�จักแลัะแต้่งงานกับหนุ่ม

สวิส	 ก็เพราะมาที่ำงานที่่�ร�านอาหารของ

เพ่�อน	เม่�อสมัยก่อนมาง่าย	ก็ไปิๆ	มาๆ	หลััง

แต้่งงานก็อย้่ที่่�น่�จากการที่่�คุณน�องชอบเลั่น

ก่ฬา	 สมัยอย้่เม่องไที่ยก็เปิ็นนักก่ฬาปิระจำ

จังหวัด	 เลั่นก่ฬาหลัายอย่าง	 เช่น	 วิ�ง	 ขว�าง

จักร	 พุ่งแหลัน	 ฯลัฯ	 ส่วนคุณพ่อก็เลั่น

ฟุต้บอลัเปิ็นงานอดิเรกกับเพ่�อนๆ	 	 เร่ยกได�

วา่เปิน็ครอบครวันกักฬ่า	เม่�อมล่ัก้	เดก็กต็้�อง

ม่กิจกรรมที่ำ	เราก็เลัยมองหา	กิจกรรมด�าน

ก่ฬาให�ลั้กๆ
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	 สำหรับอนาคต้น�องจันที่ร์นั�น	เพิ�งเข�าเร่ยนที่่�โรงเร่ยน

ก่ฬาของรัฐ	 ต้อนน่�เร่ยนบริหารธุิรกิจ	 (kaufmännische)	

หลัักส้ต้ร	4	ปิี	พร�อมกับ	ก่ฬา	Teakwando	(ปิกต้ิเร่ยนฝึึกงาน

ด�านน่�	ใช�เวลัา	3	ปิี	)	แต้่น�องจันที่ร์ใช�เวลัา	4	ปิี	เพราะ	2	ปิีแรก	

ซึ่�อมก่ฬาแลัะเร่ยน	อ่ก	2	ปิีสุดที่�าย	จะต้�องม่ที่่�ฝึึกงานแลัะซึ่�อม

ด�วยคะ	 ต้อนน่�ก็ที่ำต้ามขั�นต้อนต้รงน่�	 กว่าจะจบก็อายุ	 20	 ปิี	

ถ่ืงต้อนนั�นก็ด้กันอ่กท่ี่ว่าจะเปิ็นอย่างไร	 ต้อนน่�น�องก็ใช�ภู่าษา	

ได�	3	ภู่าษา	ค่อ	เยอรมัน	อังกฤษ	แลัะไที่ย	เปิิดปิระต้้ส้่สิ�งต้่างๆ	

น่าจะง่ายข่�นค่ะ	

	 เม่�อถืามว่า	 เหตุ้ผู้ลัอะไรที่่�ให�ล้ักๆ	 เลั่น

กฬ่า	คุณแมน่�องต้อบวา่	เพราะกฬ่าๆ	คอ่ยาวเิศษ	

น�องกระต้า่ยเปิน็โรคภู่มิ้แพ�	หลังัจากเริ�มเลัน่กฬ่า	

อาการดข่่�นมาก	ถืง่แม�จะแพ�เกษรดอกไม�	แต้ก่ไ็ม่

รนุแรง	ไมต่้�องใช�ยา	แลัะอยากเห็นลัก้ๆ	มร่่างกาย

จิต้ใจแข็งแรง	

	 ส่วนเร่�องการพาลั้กไปิซึ่�อม	 ไปิแข่งขั�น

นั� น 	 ครอบครัว	Berlinger	ม่แม่เปิ็น	Taxi	พา

ลั้กไปิทุี่กที่่�	 ส่วน คุ ณ พ่ อ ที่ ำ ห น� า ท่ี่� เ ป็ิ น ผู้้�

ส นั บ สนุ น หลัั ก ด�านเศรษฐกิจ	 เพราะไม่ม่

เวลัา	 ต้�องที่ำงาน เปิ็น เจ� าของ กิจการร� าน

อุปิกรณ์ก่ฬา	แต้่ต้อนน่�ก็เกษ่ยณแลั�ว	ส่วนคุณแม่

เคยเปิิดร�านอาหาร	 แต้่ปิิดไปิ	 2	 ปิีแลั�ว	 เพราะ

เกษ่ยณแลัะช่วงโควิด	แต้่ยังรับที่ำ	Catering		

	 ค่าใช�จ่ายในการเลั่นก่ฬาของลั้กๆ	สมัย

เปิ็นเด็กๆ	 มาจากพ่อแม่เปิ็นหลััก	 ที่ั�งค่าอุปิกรณ์

ก่ฬา	 ค่าเดินที่าง	 ทีุ่กอย่าง	 ถื�าเราไม่ม่ก็จบ	 แต้่

ต้ั�งแต้่น�องกระต้่ายที่ำงานได�	 ก็ด้แลัตั้วเอง	 แลัะ

ย�ายออกไปิอย้เ่องได�	2	ปีิแลั�ว	ส่วนน�องจนัที่ร์	พอ

เข�าที่ม่ชาต้	ิเขาจะให�นกักฬ่าขอคลั�ายๆ	Sponser	

แต้เ่รย่กวา่	Sporthilfe	เม่�อ	2	ปีิท่ี่�แลั�ว	น�องกเ็ขย่น

จดหมายขอทุี่นสนับสนุนจาก	Roger	Federer	ได�

	 มาร้�จักน�องจนัที่รม์าฆะบ�าง	น�องเปิน็นกักฬ่าเที่ควนัโด	ที่ม่ชาต้สิวสิ	

ต้ั�งแต้่ปิี	ค.ศ.	2019	แลัะปิี	2021	เปิ็นแชมปิ์ในสวิต้เซึ่อร์แลันด์	รุ่นน�ำหนัก	

59	 ก.ก.	 เที่ควันโด	 (Taekwondo)	 เปิ็นศิลัปิะการต่้อส้�แบบดั�งเดิมของ

ปิระเที่ศเกาหลั่	 โดยไม่ต้�องใช�อาวุธิ	 เปิ็นการต้่อส้�ปิ้องกันต้ัวโดยการใช�ม่อ

แลัะเที่�า

	 กอ่นมาเล่ันเที่ควันโด	ก็ลัองเล่ันกฬ่าหลัายอย่าง	ที่ั�งว่ายน�ำ	กิจกรรม

ออกกำลัังกายสำหรบัเดก็แลัะเยาวชนของกลัุม่แมบ่�านปิระจำเมอ่ง	เต้�นบลัั

เลั่ย์	 เลั่นเปิียโน	 เที่นนิส	 ย้โด	 ฟลัอร์บอลั	 รวมที่ั�งไปิเร่ยนภู่าษาไที่ยทีุ่กวัน

อาที่ิต้ย์ที่่�วัดศร่นครินที่รวราราม	คุณน�องเลั่าว่า						

	 สมัยโน�นต้�องขับรถืไปิกลัับกว่า	300	ก.ม.	เพ่�อส่งลั้กไปิเร่ยนภู่าษา

ไที่ย	เที่ควันโดเลั่นต้ั�งแต้่อายุ	8	ขวบ	ช่วงหลัังๆ	กิจกรรมลั้กมากเกินไปิ	ต้�อง

ออกเก่อบทีุ่กวัน	สงสารลั้ก	จ่งให�เขาต้ัดสินใจว่าจะเลั่นอะไร	แลั�วเขาเลั่อก

เลั่นเที่ควันโด	ไปิซึ่�อมที่่�เม่อง	Wattwil	ซึ่�อมอาที่ิต้ย์ลัะ	16-18	ชั�วโมง	แข่ง

ครั�งแรกที่่�ออสเต้ร่ย	กระด้กนิ�วก�อยหัก	ต้�องผู้่าต้ัดต้อนนั�นอายุ	10	ขวบ	คิด

ว่าน�องจะเลัิกเลั่น	 แต้่น�องยังเลั่นมาจนถื่งทีุ่กวันน่�	 การเลั่นก่ฬาต้่อส้�แบบน่�	

แขนขาเขย่วเปิน็เร่�องปิกต้	ิสิ�งสำคญัสำหรบักฬ่าปิระเภู่ที่น่�คอ่	สต้	ิแลัะสมาธิิ	

การฝึกึสมาธิิ	ครฝ้ึกึสอนที่่�น่�กส็อนให�ฝึกึ	ตั้วคุณน�องเอง	ก็ไปิวัดศรฯ่	ฝึกึสมาธิิ

รักษาศ่ลัเปิ็นปิระจำ	แลัะลั่าสุด	เม่�อวันที่่�	12	กุมภู่าพันธิ์	วันเกิดน�องจันที่ร์	

ครบ	16	ปิี	ก็พาไปิบวชช่พราหมณ์	อย้่หลัายวัน	
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รับต้อบกลัับให�มาปีิลัะ	 2,000	ฟรังค์	 ทุี่นที่่�ได�มาต้�องช่�แจง	

ว่าเอาเงินไปิใช�ที่ำอะไรบ�าง	ต้�องม่ผู้ลังานกลัับมา	เด็กต้�องม่

ความสามารถื	ม่สมรรถืภู่าพ	ถื่งจะได�รับการพิจารณาให�ขอ

ทีุ่นได�	 ในครั�งต่้อไปิ	 นอกจากนั�นก็ได�รับการสนับสนุนจาก

ญาต้ิพ่�น�อง	เพ่�อนๆ	ด�วย	เพราะค่าใช�จ่ายค่อนข�างส้ง	ถื่งแม�

จะเป็ินนักก่ฬาที่่มชาติ้	 พ่อแม่ก็ยังต้�องรับผิู้ดชอบค่าใช�จ่าย

เร่�องกฬ่าของลัก้อย้	่เชน่เร่�องคา่ที่่�พัก	ค่าเดินที่าง	แลัะคา่กนิ

อย้่ในระหว่างที่่�ลั้กไปิแข่งขัน	ถื�ายังไม่ม่ผู้ลังานหร่อแข่งชนะ

สร�างช่�อเส่ยงให�กบัปิระเที่ศ	กจ็ะยงัไม่ม	่ผู้้�สนบัสนนุที่างด�าน

การเงินให�กับนักก่ฬา	 ไม่ม่ เบ่�ยเลั่�ยงนักก่ฬา	 รัฐไม่ม่																	

งบปิระมาณน่�	อย่างเช่น	18	ม่นาคม	 ไปิแข่งที่่�เบลัเย่�ยม	ก็

ต้�องจ่ายเองหมด	เช่น	ค่าโรงแรม	ค่าเคร่�องบิน	ค่ากิน	ฯลัฯ

	 ที่่�สวิสกิจกรรมของชมรม	 สมาคมต้่างๆ	 คนเปิ็น

สมาชิกเข�าไปิเล่ันด�วยนั�น	ต้�องจ่ายเองหมด	ไมว่า่ดนต้ร	่กฬ่า	

ฯลัฯ	ถื่อว่าเปิ็นงานอดิเรก		

	 ส่วนเร่�อง	 วิธิ่ปิลัอบใจ	 ให�กำลัังใจลั้ก	 เม่�อแข่งแพ�	

ที่�อแที่�นั�น	สิ�งแรกเลัยเราพ่อแม่	 ไม่ต้ั�งความหวังอะไรกับลั้ก	

แค่ให�สุขภู่าพมาเปิ็นอันดับหน่�ง		ถื�าลั้กแข่งแพ�	ร�องไห�	เราก็

ให�กำลังัใจ	ต้ามคำคมของโค�ชเช	หรอ่	ชเว	ยอง-ซึ่อก	หัวหน�า

ผู้้�ฝึึกสอนก่ฬาเที่ควันโดที่่มชาติ้ไที่ยว่า	 “ต่อนซ้้อมร้องไห้้ 

แข่งได้ห้ัวเราะ”	แลัะน�องจันที่ร์	ม่พ่�เที่นนิส	(พาณิภู่ัค	วงศ์

พฒันกจิ	นกักฬ่าเหรย่ญที่องโอลัมิปิกิ	“โต้เกย่ว	2020”)	เปิน็						

ไอดอลั	มค่ต้ทิี่่�วา่	“ต่อนซ้อ้มต่อ้งขยนั อดทน แมจ้ะเห้นือ่ย

ก็ต่้องสู้ ยอมร้องไห้้ต่อนนี� สุดท้ายเมื่อแข่งแล้วได้รับ

ชัยชนะก็จะมีแต่่เสียงห้ัวเราะ” แลัะก่ฬา	 ก็ม่แพ�	 ม่ชนะ					

ทีุ่กคนอยากชนะ	 แต้่ไม่ใช่ทีุ่กคนจะได�รับชัยชนะ	 แลัะบาง

ครั�งแม่ม่เงินอัดฉ่ดให�พิเศษ	 เช่นน�องจันที่ร์	 ต้อนน่�อย่้ในรุ่น

น�ำหนัก	59	ก.ก.	ถื�าเขาลัดน�ำหนักได�	ก็จะอย้่ในรุ่นที่่�สบาย

กว่า	 ก็เลัยบอกลั้กว่า	 “ถ้้าลูกลดน�ำห้นักได้ 3 โล แม่ให้้ 

1,500 ฟรังค์”	เปิ็นต้�น	

	 สุดที่�ายอยากจะฝึากคุณพ่อคุณแม่รุ่นใหม่ค่ะว่า	

การเลั่�ยงล้ักสมยัน่�อาจแต้กต้า่งจากสมยักอ่น	ต้อนนั�นยงัไม่ม่	

digital	 เข�ามาในช่วิต้ปิระจำวันมากมายนัก	 การด้แลั	 การ

สนับสนนุ	เร่�องกฬ่า	เปิน็เร่�องที่่�ด่	แลัะสบายใจสำหรบัทัี่�งสอง

ฝึ่ายดังน่�ค่ะ	

• ลั้กจะม่การจัดการเวลัาได�ด่มาก

• ลั้กจะไม่ม่เวลัาอย้่กับม่อถื่อ	 เกินความจำเปิ็น	 แลัะพ่อ

แม่ไม่ต้�องห่วง	หร่อคอยควบคุมการใช�ม่อถื่อของลั้ก

• การออกกำลังักาย	การเคลั่�อนไหว	เปิน็การพฒันาสมอง	

• พ่อแม่ก็ได�ร่วมกิจกรรมกับลั้กๆ	มากข่�น

	 แลัะที่่�สำคัญถื�าเขาหันมาหาก่ฬา	เขาก็จะไม่ไปิหา

สิ�งไม่ด่อ่�นๆ	ค่ะ...

ครอบครัวที่่� 2 

คือ ครอบครัว 

Schneider 

คุณแม่่ชื่ื�อ สัม่ร่ 

ชื่ไนเดอร์ (น้อย) 

ม่าอยู ่ที่่�สวิส 15 

ปีี แต่งงานกับ

คุณพ่่อ Stefan 

Schneider เรา

ม่่ลูกด้วยกัน 1 คน

 ชื่อเด็กห้ญิิง เซ้ลิน่า สุนิต่า ชไนเดอร์ อายุ 

14 ป็ ีกำลังัเรย่นอย้ช่ั�นปิระถืม	8	ที่่�โรงเรย่น	Bode-

nacker	ในหม้บ่�าน	Münchenbuchsee	หลังัจาก

ปิิดเที่อม	Sommer	Ferien	ก็จะเข�าเร่ยน	Gym-

nasium	ที่่�	Biel	ค่ะ

	 แมน่�อยเริ�มหากจิกรรมให�ลัก้ต้ั�งแต้ล่ัก้อาย	ุ4	ขวบคร่�ง	

เพราะม่เพ่�อนอย้่ในกลัุ่มแม่บ�านในเม่องที่่�เราอย้่	 กลุ่ัมแม่บ�าน

ที่่�น่�	จะม่กิจกรรมสำหรับเด็กๆ	แลัะครอบครัว	ค่อ		พ่อแม่กับ

ลั้กเลั่นออกกำลัังร่วมกัน	 Eltern-Kind-Turnen	 (ELKI)	 กลัุ่ม

ออกกำลัังกายสำหรับเด็ก	 ก่อนเข�าอนุบาลัจนถื่งเข�าอนุบาลั	

Kinderturnen	 (KiTU)	 แลัะกลัุ่มออกกำลัังกายสำหรับวัยรุ่น	

ค่อเด็กปิระถืมศ่กษาปิีที่่�	1	ถื่ง	9	Jugendturnen	(JUTU)

	 แมน่�อยกพ็าเซึ่ลิันา่ไปิลัองเลัน่ยมินาสต้กิ	น�องชอบ	ก็

ฝึึกซึ่�อม	แลัะไปิแข่งขันเปิ็นระยะๆ	จนอายุ	10	ขวบ	ก็เลัิก	หัน

ม า ปิั� น จั ก ร ย า น เ ส่ อ ภู่้ เ ข า	

จักรยานวิบากกับพ่อ	 ซ่ึ่�งปิกต้ิก็

ปัิ�นจักรยานกับพ่ออย้่แลั�ว	 แต้่

ปิั�นกันเลั่นๆ	 แต้่คราวน่�เริ�มฝึึก

แบบจริงจัง	 พ่อพาไปิแข่งขัน

สนามต้่างๆ	 แลัะก็เร่ยนว่ายน�ำ

ด�วย	 เพ่�อเพิ�มทัี่กษะให�ด่ยิ�งข่�น	

ส่งเสริมให� ร่างกาย	 กระด้ก					
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แข็งแรงข่�น	เพราะม่ปิัญหาปิวดเข่า	การว่ายน�ำ

ช่วยให�ไม่ปิวด	 เห้ตุ่ผลที่ให้้ลูก เลั่นก่ฬา	 หร่อ				

กิจกรรมอ่�นๆ	ก็เพราะอยากพาลั้กไปิเปิิดห้เปิิด

ต้า	ได�ร้�จักเพ่�อน	ร้�จักการเข�าสังคมในหม้่เพ่�อน

ฝึ้ง	การม่มนุษยสัมพันธิ์กับคนอ่�นๆ	ไม่ใช่อย้่แต้่

กับแม่

	 สำหรับการพาลัก้ไปิซึ่�อมนั�น	ชว่งที่่�เลัน่

ยิมนาสต้ิก	บางครั�งจะม่รถืบัสพาไปิแข่งขัน	แต้่

ส่วนใหญ่พ่อแม่ขับรถืไปิส่ง	อย้่ด้	ให�กำลัังใจลั้ก

ด�วย	โดยม่พ่อเปิ็นผู้้�สนับสนุนหลััก	สนับสนุน

ทีุ่กด�าน	บางที่่�สมัครให�เข�าไปิแข่งขัน	ซึ่่�งบาง

ครั�งต้�องเส่ยค่าสมัครด�วย

	 ส่วนเร่�องค่าใช�จ่ายในการเลั่นก่ฬา	

สมยัเลัน่ยมินาสติ้ก	กม่็ค่าชดุ	รองเที่�า	กค่็อนข�าง

แพง	แต้่ใช�ได�นาน	แลั�ว

ก็ค่าน�ำมันเวลัาพาลั้ก

ไปิซึ่�อม	ไปิแขง่	พอต้อน

หลัังมาปัิ�นจักรยาน	 ก็

ราคาแพง	บางครั�งต้�อง

จ่ า ย ค่ า ส มั ค ร ร่ ว ม

แข่งขัน	ซึ่่�งเราต้�องจ่าย

เองที่ั�งหมด	 ไม่ม่ใคร

ช่วย	แต้่เราถื่อเปิ็นงาน

อดิเรก	 ให�ลั้กใช�เวลัา-

วา่งให�เปิน็ปิระโยชน	์ไมผู่้ลักัดนัให�เข�าที่ม่ชาต้อิะไร	ลัก้จะ

ม่ความสุข	สนุกกับสิ�งที่่�ที่ำ	เวลัาแข่งก็ม่แพ�	ชนะ	สอนให�

ร้�จกัคำวา่แพ�	แพ�กเ็สย่ใจได�	ร�องไห�ได�	จะไมด่ลุ้ักว่าเพราะ

อะไรถ่ืงแพ�	 แต้่จะให�กำลัังใจ	 ปิลัอบใจ	 แลัะบอกว่า	 ถื�า

อยากแข่งชนะ	จะต้�องที่ำอย่างไร	ให�เขาคิดเอง		ซึ่่�งจะม่

ต้ารางการไปิฝึึกซึ่�อม	เราก็ต้�องวางแผู้นกัน	ถื�าแม่ที่ำงาน	

พ่อก็ไปิส่ง	 ถื�าพ่อที่ำงาน	แม่ก็ไปิส่ง	 เราจะร้�ต้ารางลั่วง-

หน�า	เราก็จัดการได�

	 น�องเซึ่ลัิน่าบอกว่า	 การเป็ินนักก่ฬา	 ไม่ม่ผู้ลั		

กระที่บต่้อการเร่ยน	 เพราะแข่งก่ฬาเฉพาะเสาร์อาที่ิต้ย์	

แต้่ก็ร้�ส่กเบ่�อ	ไม่อยากไปิซึ่�อม	ไปิแข่งเหม่อนกัน	แต้่น�อง

ก็ไปิ	พอไปิซึ่�อม	เจอเพ่�อนก็สนุก	ความเบ่�อก็หายไปิ

	 สำหรับอนาคต้ด�านก่ฬานั�น	ก็ยังคงปิั�นเปิ็นงาน

อดิเรกไปิเร่�อยๆ	อย่างม่ความสุขค่ะ

	 แมน่�อยอยากจะฝึากแลัะแนะนำเพ่�อนๆ	ที่่�มล่ัก้

ว่า	 อย่ากลััวที่่�จะให�ลั้กไปิที่ำกิจกรรมใดๆ	 เปิิดโอกาสให�

และครอบครัวสุดท้ายที่เรานำเสนอ คือ 

ครอบครัวของคุณแม่นภาวัลย์ ทองศรี 

Schmid (อ้อย) เป็็นแม่บ้าน มาสวิส												
ครั�งแรกค.ศ.	1988	มาเที่่�ยว	แลั�วชอบแลัะรักภู่้มิปิระเที่ศน่�

มากๆ	เลัยต้ัดสินใจย�ายมาอย้่ถืาวรในปิี	ค.ศ.	1991		ต้อน

นั�น	อายุ	22	ปิี	เพ่�อสร�างอนาคต้	แลัะปิระสบการณ์ช่วิต้

แต่่งงานใช้ชีวิต่คู่กับคุณ Jürg ซึ่่�งต้อนน่�อายุ	52	ปิี

แลั�วที่ำงานเปิ็น	Betrieb	Leitern	Insel	Parking

	ที่่�โรงพยาบาลั	Insel	รัฐ	Bern

เขาได�ลัอง	ได�ที่ำในสิ�งที่่�เขาสนใจ	จากปิระสบการณ์ของน�อย	การที่่�ลั้กได�

ที่ำกิจกรรมต้่างๆ	ที่่�เลั่ามา	ที่ำให�เขาเปิ็นคนที่่�ม่ความรับผู้ิดชอบต้่อต้นเอง	

เวลัาที่่�ออกไปิแข่งขัน	 ไปิซึ่�อม	 เขาได�ด้แลัต้ัวเขาเอง	 รับผู้ิดชอบจัดเต้ร่ยม

อุปิกรณ์	 ขน	 แบกของเอง	 ใช�เสร็จก็จัดเก็บเอง	 รับผู้ิดชอบต้ัวเองได�	 ม่

การบ�านก็ที่ำเอง	เราก็แค่ถืาม	ถื�าที่ำแลั�วก็ออกไปิเลั่นได�ค่ะ...
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     10     รวงข�าว			  

เรามีลูกชาย 3 คน คือ
คนโต้	โยนัส	ยุรานัน	อายุ	18	ปิี	

เร่ยนสายอาช่พ	Mechatronik	

Nutzfahrzeuge	EFZ	ปิี	3

คนกลัาง	แม็กซึ่ิมิเลั่ยน	ภู่้วดลั	

อายุ	16		ปิี

เร่ยนสายอาช่พ	Mechatronik	

Nutzfahrzeuge	EFZ	ปิี	1

คนเลั็ก	ราฟาเอลั	อเลั็กซึ่านเดอร์	จรัส	

อายุ	12	ปิี	เร่ยนชั�นปิระถืม	6

	 พวกเราอาศยัอย้ท่ี่่�	Burgistein	

เปิ็นหม้่บ�านชนบที่เลั็กๆ	บนเขาส้ง	763	

เมต้ร	เหนอ่ระดบัน�ำที่ะเลั	มค่นอย้แ่คพ่นั

กวา่คน	ใกลั�	Naturpark	Gantrisch		อย้่

ในเขต้	Verwaltungskreis	Thun	des	

Kantons	Bern	

	 สำหรับการหากิจกรรมให�ลั้ก

นั�น	เด็กๆ	ที่่�สวิส	พอคลัอดมาก็สามารถื

เริ�มที่ำกิจกรรมต้่างๆ	 ต้ามความเหมาะ

สม	แลัะภู่้มิปิัญญาของแม่ค่ะ	พอเริ�มเข�า

เร่ยน	อนุบาลั	ก็ให�ลั้กลัองทีุ่กอย่างที่่�เขา

ต้�องการ	 ถื�าชอบจริงๆ	 ก็จะสนับสนุน	

เด็กๆ	จะหากิจกรรมเองค่ะ	จากคร้	จาก

องค์กรต้่างๆ	จากเพ่�อน	คนในชุมชน	

	 ส่วนเหตุ้ผู้ลัที่่�ส่งเสริมให�ลั้กๆ	

เลัน่กฬ่า	แลัะที่ำกจิกรรม	คอ่	การใช�เวลัา

ว่างให�เป็ินปิระโยชน์	 ม่ความสุขที่่�ได�ที่ำ	

แลัะก่ฬา	 เป็ินการออกกำลัังกาย	 ที่ำให�

สุขภู่าพแข็งแรง	สมองปิลัอดโปิร่ง	เร่ยน

เก่ง	น�ำหนักไม่เกิน	ร้�แพ�ร้�ชนะ	ร้�จักปิรับ

ต้ัวเข�ากับสังคมได�ด่	 (Sozialkompe-

tenz,	Integration)

	 ลั้กคนโต้	 กับคนกลัาง	 เขาอย้่	

Turnverein	Burgistein	แลัะคนเล็ักเล่ัน

ฟุต้บอลัในสโมสร	 FC	Wattenwil	 Ju-

nioren	Db.	แลัะที่ั�งครอบครวัเลัน่สก	่อย้่

สโมสรสก่	SC	Rüti	bei	Riggisberg	ซึ่่�ง

เข�ากับ	สมาคมสก่	SSM	Regionalver

band	Schneesport	Mittelland	เปิ็น

สมาคมที่่�ค�นหาแลัะสนับสนุนเยาวชน

เพ่�อเปิ็นนักสก่ระดับชาต้ิ	(www.swiss-

ski.ch)		

	 ลัก้ๆ	ที่ั�งสาม	เป็ินนกัแขง่สมคัร

เลั่นระดับเขต้	 (Regional	 A.)	 ชิงถื�วย

รางวัลั	Raiffeisen	Trophy	ม่เงินรางวัลั

ถืง่	2000	ฟรงัค	์แลัะรางวลััอ่�นๆ	เขาเป็ิน

นักล่ัารางวัลั	 คนโต้กับคนกลัาง	 อย้่รุ่น

อายุไม่เกิน	18	ปิี	(U18)	ส่วนคนเลั็กอย้่

รุ่น	U14
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คนบนโลกออนไลน์
โดย ลำดวน

E T D A

                                 รวงข�าว			11   

	 สำหรับโยนัส	 ลั้กคนโต้จะแข่ง

ที่่มเยาวชน	ได�ปิีน่�เปิ็นปิีสุดที่�าย	ต้ามกฎ

ถื�าอายุเกิน	 18	 ปิี	 ถื�าจะแข่งต้�องไปิรุ่น

ผู้้�ใหญ่แลั�ว	ปิีน่�เขาก็เลัยไปิเข�าเร่ยน	แลัะ

ฝึึกซึ่�อม	 เพ่�อเปิ็นผู้้�นำเด็กๆ	 แลัะคร้

ฝึึกสอน	

	 สำหรับ	อนาคต้ในด�านก่ฬาสก่	

ก็ยังไม่ร้�	แลัะไม่แน่นอน	ก็ให�ลั้กๆ	ที่ำใน

สิ�งที่่�รัก	แลัะชอบ

	 ส่วนเร่�อง	ค่าใช�จ่ายก่ฬาสก่	น่�

ก็ส้งพอสมควร	ยิ�งเปิ็นระดับการแข่งขัน	

ก็ยิ�งแพงมากๆ	 เพราะอุปิกรณ์ต้�องใช�

เหม่อนนักก่ฬาแข่งจริงๆ	 แต้่เราก็ได�สิ�ง

ต้อบแที่นกลัับมากๆ	เช่นค่ะ

	 เราเปิ็นครอบครัว	กิจกรรม	ต้ั�ง

แคมปิ์	เดินเขา	ปิั�นจักรยาน	Mountain-

bike	สก	่มค่วามสขุที่ั�งครอบครวั	แคน่่�	ก็

สุขเกินพอค่ะ...

 เป้็นอย่างไรกัันบ้้างกัับ้กัาร

สนับ้สนุนส่งเสริม้ด้านกัีฬากัับ้ลููกัๆ จากั

ครอบ้ครัวทีี่�เรานำม้าเลู่าสู่กัันฟัังที่ั�ง 3 

ครอบ้ครัว ที่่านผูู้้อ่านคิดเห็็นอย่างไรกััน

บ้า้งคะ่ สว่นป้า้แม้ว้คนไม่้ม้ลีูกูั พบ้ว่ากัาร

ดูแลูลููกัๆ ด้วยความ้เข้้าใจแลูะพร้อม้

สนับ้สนุนในสิ�งที่ี�เข้าต้้องกัาร ม้ีส่วนช่่วย

ให็้ลููกัได้ค้นพบ้ความ้ช่อบ้ ความ้รักั แลูะ

ม้ีความ้สุข้กัับ้สิ�งที่ี�ต้ัวเลูือกั แลูะอยากัจะ

บ้อกัว่า กัีฬา กัีฬา ไม้่ใช่่แค่เป้็นยาวิเศษ

เที่่านั�น แต้่ยังเป้็นยาอายุวัฒนะด้วย

นะคะ...

เร่�องจากเม่องไที่ย

ส่งเสริม สนับสนุน 

เห็นช่�อเร่�องแลั�ว	หลัายคนอาจจะต้ั�งคำถืามว่า	ETDA	ค่อใคร	แลัะ	ETDA	มา

ส่งเสริม	สนับสนุนเราในโลักออนไลัน์อย่างไร	ลัำดวนจ่งนำเร่�องราวมาให�พวก

เราชาวหญิงไที่ย	ร้�จักหน่วยงานน่�กันค่ะ

ETDA คือ สำนักงานพัฒนาธุุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(สพธุอ.) ห้รือ Electronic Transactions 

Development Agency (ETDA=เอ็ต่ด้า) ซ้่่งก่อต่ั�ง

มาต่ั�งแต่่ป็ี พ.ศ. 2554 เพื่อดูแลโครงสร้างเศรษฐกิจ

และสังคมที่เป็ลี่ยนไป็ จากสังคมแอนะล็อก (Analog)

 สู่สังคมดิจิทัล (Digital) ที่ทุกคนสามารถ้เข้าถ้่งข้อมูล

ข่าวสารได้เพียงป็ลายนิ�วสัมผัส

	 การพ้ดคุย	พบปิะ	เปิลั่�ยนจากการต้�องพบหน�ากัน	เจอะเจอกัน	เปิ็น

การแช็ต้	 (chat)	หร่อวิด่โอคอลัลั์	 (video	call)	ออนไลัน์	คนจากซึ่่กโลักหน่�ง	

สามารถืพ้ดคุยกับคนอ่กซึ่่กโลักหน่�งได�เพ่ยงเส่�ยววินาที่่	 การต้ิดต้่องาน	 ส่ง

เอกสาร	ไมต่้�องพรนิต้	์ไมต่้�องไปิย่�นเอกสารที่่�หนว่ยงาน	เพย่งสง่ผู้า่นระบบ	โดย

พิส้จน์แลัะย่นยันต้ัวต้นผู้้�ส่งในร้ปิแบบต่้างๆ	 การปิระชุมสามารถืที่ำผู่้านระบบ	

e-Meeting	หร่อการปิระชุมผู้่านส่�ออิเลั็กที่รอนิกส์	เช่นที่่�สมาคมหญิงไที่ยฯ	ใช�

ค่อผู่้านโปิรแกรมซึ่้ม	 โดยไม่ต้�องเช่าสถืานที่่�	 ต่้างคนอย้่ที่่�บ�านของตั้วเอง	 หร่อ

ระหว่างเดินที่างไปิไหนมาไหน	เราก็สามารถืปิระชุมกันได�	การค�าขายที่่�เปิลั่�ยน

จากการเดินไปิซึ่่�อของที่่�ร�านค�า	 มาซึ่่�อขายสินค�าบนหน�าจอ	 แถืมจ่ายเงินผู้่าน

ที่างออนไลัน์ได�อ่ก	

	 เราๆ	ที่่านๆ	 เห็นจากปิระสบการณ์ต้รงของแต้่ลัะคนแลั�วว่า	 โลักเรา

เปิลั่�ยนไปิ	การใช�ช่วิต้ของพวกเราก็เปิลั่�ยนไปิ	การที่ำธิุรกรรมบนโลักออนไลัน์	

อาจม่ความเส่�ยง	 การฉ�อโกง	 การรั�วไหลัของข�อม้ลั	 การระรานที่างไซึ่เบอร์	

(Cyberbullying)	 ฯลัฯ	 ได�	 แลัะหลัายคนอาจปิระสบเหตุ้การณ์ด�วยตั้วเองมา

แลั�ว	น่�ค่อเหตุ้ผู้ลัที่่�รัฐบาลัไที่ย	จัดต้ั�งองค์กรน่�ข่�นมา	เพ่�อส่งเสริมแลัะขับเคลั่�อน

เศรษฐกจิแลัะสังคมไที่ย	ไปิส้เ่ศรษฐกจิแลัะสังคมดจิทิี่ลัั	ที่่�ที่กุภู่าคสว่น	สามารถื
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     12     รวงข�าว			  

โดย ก.ไต่รคำ

เรื่องเงินใครๆ ก็อยากได้ทั�งนั�นแห้ละ 

ไม่ว่าจะเป็็นเงินจากสังคมสงเคราะห้์

 เงินค่าเลี�ยงดู เงินชดเชยคนว่างงาน และ

มีห้ลากห้ลายป็ระเภท แต่่คงจะไม่มีใครป็รารถ้นา 

อยากได้รับเงินอันเนื่องมาจากทุพพลภาพ

	 เม่�ออายุครบเกษ่ยณ	ก็จะม่เงินที่่�เร่ยกกันว่า	เสาที่่�	1	เสาที่่�	2	เสาที่่�	3		

ปิระชาชนอย่างเราๆ	บางครั�งก็จะสับสนม่นงง		กับช่�อที่่�เร่ยกองค์กรต้่างๆ	ซึ่่�ง

ที่ำหน�าที่่�จ่ายเงิน	

 ขอยกต่ัวอย่าง	เก่�ยวกับบที่ความที่่�กำลัังเข่ยนค่ะ	เม่�อเรายังม่งานที่ำ	

นายจ�างจะหกัเงนิน่�จากรายได�ของเราที่กุเดอ่น	คอ่	หกัจากลัก้จ�างส่วนหน่�ง	แลัะ

อ่กส่วนหน่�งนายจ�างจ่ายสมที่บ	 เงินน่�นายจ�าง	 จะส่งเข�าไปิเก็บไว�ในกองทุี่นที่่�

เรย่กวา่ Pensionskasse (F: Caisse / Fonds de pension)		ที่น่่�ถื�าลัก้จ�าง

ต้กงาน	 เงินน่�จะส่งไปิเก็บในกองทุี่นที่่�เร่ยกว่า	 Freizügigkeitskonto             

(F: Compte de libre passage) ช่�อมันเปิลั่�ยนไปิ	ช่�อมันฟังแลั�วแปิลัว่า

อิสระ	 แต้่ในความเปิ็นจริงไม่ใช่เช่นนั�นเลัย	 ถื�าได�งานใหม่	 หลัังจากหักเงิน							

รายได�ของลั้กจ�างคร่�งหน่�ง	แลัะนายจ�างจ่ายสมที่บคร่�งหน่�ง		

เงินน่�จะถื้กโอนมาอย้่กับนายจ�างใหม่	บริษัที่ใหม่	

ช่�อก็จะกลัับไปิใช�ช่�อเดิมว่า	Pensionskasse	

ที่ี�อธิิบ้ายเสียยืดยาว เนื�องจากั 2 ช่ื�อนี�  

จะสำคัญม้ากัในที่างกัฎห็ม้าย ที่ำอย่างไร

จึงจะได้เงินนี�ม้าใช่้ เม้ื�อถึึงคราวจำเป้็น

 ม้ีเรื�องสำคัญที่ี�พวกัเราควรรู้ 

ม้าเลู่าสู่กัันฟัังนะคะ

Reto Ziegler (นามสมมุต่ิ) อายุ 63 ป็ี
อย้ต่้วัคนเดย่ว	ในซึ่ร้คิ	เม่�อปิ	ีค.ศ.	2019	เขาไปิต้รวจสขุภู่าพ	แลั�วแพที่ยว์นิจิฉยั

ว่าเขาเปิ็นมะเร็ง	 เขาจ่งต้ัดสินใจ	หยุดที่ำงานก่อนอายุครบเกษ่ยณ	แลัะได�นำ

เงินออกจาก	Pensionskasse	ค่อ	เงินออกมาหมดที่่�เร่ยกว่า	Kapital	ต้่อมาไม่

นานในปิลัายปิี	ค.ศุ. 2020	 เขาเส่ยช่วิต้	 ดังที่่�กลั่าวข�างต้�นแลั�ว	 เขาอย้่ต้ัวคน

เด่ยว	 ไม่ม่ค้่ครองไม่ม่ลั้ก	 แลัะศาลัได�ส่บแลั�วไม่สามารถืหาญาต้ิพ่�น�องหร่อ

  กฎห้มายน่ารู้

คิดไม่ถ้่ง
ที่ำธิุรกรรมที่่�น่าเช่�อถื่อผู้่านที่างออนไลัน์	

ได�อย่างมั�นใจแลัะมั�นคงปิลัอดภู่ัย	 ซึ่่�งจะ

ที่ำให�เศรษฐกิจแลัะสังคมเต้ิบโต้แลัะ				

ก�าวทัี่นการเปิลั่�ยนแปิลังที่่�รวดเรว็ของโลัก

ได�

	 ETDA	ให�ความสำคัญกบั	3	ภู่าค

สว่นใหญ	่ๆ 	คอ่	ภู่าครฐั	ภู่าคเอกชน/ธิุรุกจิ

แลัะภู่าคปิระชาชน	ซึ่่�งทัี่�ง	3	ส่วนต้�องมก่าร

ที่ำธิุรกรรมร่วมกัน	ค่อ	

• G2X	(จ่ที่้เอ็กซึ่์)	ค่อ	รัฐที่ำกับรัฐ,	รัฐ

ที่ำกับภู่าคเอกชน/ธิุุรกิจ,	 รัฐที่ำกับ

ปิระชาชน

• B2X	 (บ่ที่้เอ็กซ์ึ่)	 ค่อ	 ภู่าคเอกชน/						

ธิุรุกจิที่ำกบัภู่าคเอกชน/ธิุรุกจิกนัเอง	

,	 ภู่าคเอกชน/ธุุิรกิจค�าขายกับรัฐ,	

ภู่ าค เ อกชน / ธิุุ ร กิ จ ค� า ข า ยกั บ

ปิระชาชน

• C2C	(ซึ่ท่ี่ซ้ึ่)่	หรอ่	Citizen	to	Citizen	

ท่ี่�ต้ิดต้่อกัน	 เช่น	 ผู่้านโซึ่เช่ยลัม่เด่ย

แพลัต้ฟอร์ม

	 นั�นค่อที่่�มาของ	ETDA	องค์กรที่่�

ม่หน�าที่่�สำคัญในการส่งเสริม	 สนับสนุน	

แลัะพัฒนา	 ธุิรกรรมที่างอิเลั็กที่รอนิกส์	

(e-Transactions)	หร่อ	ธุิรกรรมออนไลัน์	

ภู่ายใต้�พระราชบัญญตั้วิา่ด�วยธุิรกรรมที่าง

อเิลัก็ที่รอนกิส	์พ.ศ.	2544	(ฉบบัแก�ไขเพิ�ม

เต้มิ)	แลัะพระราชบัญญตั้สิำนกังานพัฒนา

ธิุรกรรมที่างอิเลั็กที่รอนิกส์	พ.ศ.	2562

ลัำดวนจะไมใ่สร่ายลัะเอย่ดมาก	หากพวก

เราสนใจ	สามารถืที่ำความร้�จกั	สำนกังาน

พฒันาธิรุกรรมที่างอเิลัก็ที่รอนกิส	์เพิ�มเต้มิ

ได�ที่่�	 https://www.etda.or.th/th/	 ซึ่่�ง

เราสามารถืค�นหาในสิ�งที่่�เราต้�องการเร่ยน

ร้�ได�ต้ามต้�องการเลัยค่ะ...
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  กฎห้มายน่ารู้

คิดไม่ถ้่ง
ที่ายาที่ที่างกฎหมายได�พบ	 ในพินัยกรรม	

Reto	 Ziegler	 ผู้้�ต้ายได�เข่ยนไว�ให�

เพ่�อน	3	คน	เปิน็ผู้้�รับมรดก	แลัะ

ศาลัได�ย่นยันว่าที่ั�ง	3	คน	ค่อ	

ผู้้�รับมรดกอย่างถื้กต้�อง

ต้ามกฎหมาย	

หน่�งในสามของ

ผู้้�รับมรดก	 ค่อ	

M a r t i n	

K o l l e r						

(นามสมมุต้ิ)	ร้�

ว่าผู้้�ต้ายม่เงิน						

อย้่ ในบัญช่ที่่�ช่�อ	

Freizügigkeitskonto	

ปิระมาณ	 110,000	 ฟรังค์	 ที่่�					

Migros	Bank	ที่างธินาคารจะไม่จ่ายเงินน่�ให�ผู้้�รับมรดก	ท่ี่�ผู้้�ต้าย

ใส่ช่�อไว�ในพินัยกรรม	 เน่�องจากในที่างกฎหมาย	 เงิน	Freizü-

gigkeitsgeld	 จะจ่ายให�ผู้้�ที่่�ม่สิที่ธิิ�ต้ามกฎหมายกำหนดไว�

เที่่านั�น “gesetzliche Erben“ อ่านไป้เรื�อยๆ ค่ะ ต้อนจบ้

จะบ้อกัว่าใครบ้้างที่ี�ม้ีสิที่ธิิ�ได้รับ้เงิน

	 ในกรณ่ของผู้้�ต้ายรายน่�	 ไม่ม่ที่ายาที่รับมรดกต้ามท่ี่�

กฎหมายกำหนด	มเ่พย่งเพ่�อน	3	คน	ต้ามที่่�ระบไุว�ในพนิยักรรม

เที่่านั�น	ม่เพ่�อน	1	คน	ที่่�ช่�อ	Martin	Koller	กลั่าวว่าผู้้�ต้ายคง

ไมม่ค่วามต้�องการให�ธินาคารได�เงินน่�ไปิแน่นอน	จะที่ำอย่างไร

ด่	 ในเม่�อกฎหมายเข่ยนระบุไว�ชัดเจนว่าเงินใน	 Freizü-

gigkeitskonto	นั�น	เม่�อเจ�าของเงินต้ายก่อนอายุครบเกษ่ยณ	

ผู้้�ที่่�ม่สิที่ธิิ�จะได�รับเงินน่�ต้�องเปิ็นผู้้�ที่่�กฎหมายกำหนดไว�เท่ี่านั�น	

ถื�าไม่ม่บุคคลัเหล่ัาน่�	 เงินจะเก็บไว�ที่่�	 Freizügigkeitsstiftung	

(F:	Fondation	de	libre	passage)

	 Prof.	Basile	Cardinaux	จาก	Université	de	Fri-

bourg	กลั่าวว่ากฎหมายระบุไว�อย่างชัดเจน	ธินาคารสามารถื

เก็บเงินน่�ไว�ได�ต้่อไปิ	 ถื�าไม่ม่ที่ายาที่ที่่�ถื้กต้�องต้ามกฎหมาย	

เพ่�อนผู้้�ต้ายที่่�ช่�อมาร์ต้ิน	 ไม่ต้�องการให�ธินาคารได�เงินไปิจ่งใช�

เวลัาส่บหาจนพบญาต้ิผู้้�ต้าย	ให�มารับเงินน่�ไปิ	

 ข้้อควรระวัง	 ที่่�จะต้�องร้�ไว�สำหรับผู้้�อย้่ตั้วคน

เด่ยว	ไม่ม่ญาต้ิพ่�น�องเลัย	เงินสะสมในเสาที่่�	2	zweite	Säule	

ในกรณ่ที่่�บุคคลัน่�เส่ยช่วิต้ก่อนอายุครบเกษ่ยณ	เงินน่�จะไม่จัด

อย้่ในหมวดเงินมรดก	 แต้่อย้่ในเงินเสาที่่�	 2	 ซึ่่�งผู้้�ท่ี่�จะได�ผู้ลั

ปิระโยชน์กค็อ่	Pensionskasse	

สามารถืเก็บเงินน่� ไว� ได�	

เพราะฉะนั�นจะขอนำ

เ งิ น 	 Pens i ons	

kasse	 มาแบ่ง

เปิ็นมรดกไม่ได�	

ในบางกรณ่	

P e n s i o n s	

kasse	 อาจ

จะแบ่งเงินน่�

ใ ห� ที่ า ย า ที่

บ�าง	 แต้่ เปิ็น

เงนิที่่�ผู้้�ต้ายจ่ายไว�

เที่่านั�น	 ก็จะปิระมาณ

คร่�งของจำนวนเงนิที่ั�งหมด	คงจำกนัได�	เงนิสะสมน่�ลัก้จ�างจา่ย

คร่�งหน่�งแลัะนายจ�างจ่ายสมที่บอ่กคร่�ง	(ที่บที่วนค่ะ	เพ่�อจะได�

ไมส่งสยัวา่ที่ำไมได�แคค่ร่�งเด่ยว	)	ถื�าเขาจา่ยให�	กน็า่จะเปิน็การ

แบ่งปิัน	เน่�องจากเขาเข่ยนบอกว่าเปิ็น	freiwillig	(F:	volon-

tairement)	จาก	Pensionskasse	กฎหมายไมไ่ด�บงัคบัให�เขา

จ่าย

 คำาแนะนำา	จากผู้้�ที่่�เขย่นบที่ความน่�	จากวารสาร	

KGeld	บอกว่า		สำหรับผู้้�ที่่�อย้่ต้ัวคนเด่ยว	ไม่ม่ลั้ก	เขาแนะนำ

ให�จ่ายเงินเข�าใน	Pensionskasse	เที่่าที่่�จำเปิ็นเที่่านั�น	เพราะ

ถื�าบคุคลันั�นเสย่ชว่ติ้กอ่นอายคุรบเกษย่ณ	อาจจะเสย่เงนิสะสม

น่�ไปิที่ั�งหมด	

 2. Säule ห้มายถ้ง่ Pensionskasse และ Freizü-

gigkeitskonto สำห้รับผู้ที่เป็ลี่ยนงานบ่อย	กรุณาต้ิดต้ามด้

ผู้ลัปิระโยชน์ของตั้วเองด�วย	 ว่าเงินสะสมของตั้วเองอย้่ที่่�ไหน	

ถื�าเสย่ชวิ่ต้กระที่นัหนั	จะไม่มใ่ครร้�เลัย	วา่มเ่งนิสะสมอย้ท่ี่่�ไหน

บ�าง	 ยิ�งจดปิระวัต้ิการที่ำงานเก็บไว�ได�ยิ�งด่	 เคยที่ำงานที่่�ไหน

บ�าง	เคยต้กงานก่�ครั�ง		

	 ผู้้� ที่่� ม่ สิที่ธิิ� จะได� รับ เงินจากกองทีุ่น 	 F re izü-

gigkeitskonto	ได�แก่

• ค้่สมรส	แลัะลั้กที่่�ยังไม่บรรลัุนิต้ิภู่าวะ

• ในกรณผู่้้�ที่่�อย้ตั่้วคนเดย่ว	ผู้้�ที่่�มส่ทิี่ธิ	ิคอ่	ค้ท่ี่่�อย้ด่�วยกัน	แต้่

ไม่ได�จดที่ะเบ่ยนสมรส	

• ลั้ก	พ่อ	แม่	พ่�	น�อง

• ญาต้ิ	ในลัำดับต้่อไปิ

ที่ี�ม้า: Karl Kumin, KGeld Nr. 5 Oktober 2021

CHF
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AHV-Rente (F: pension AVS)
หลายคนอาจจะอยากรู้ล่วงหน้าว่าในอนาคตจะได้รับเงิน

จากเสาที่่� 1 จำนวนเที่่าใด ถาม่ที่างอินเที่อร์เนตก็ได้ ซึ่่�งเปี็นของ

ที่างราชื่การ Acor-avs.ch ใชื่้ Programm “Escal” 

หม่ายความ่ว่า “estimation du calcul de la rente de 

vieillesse” ก่อนถาม่ที่่านจะต้องรู้จำนวนปีีที่่�จ่ายเงินเข้ากองทีุ่น 

พ่ร้อม่ด้วย รายได้ Brutto และค่าเล่�ยงดูอื�นๆ (ถ้าม่่)

	 กรอกข�อม้ลัที่ั�งหมด	ต้ามที่่�เขาต้�องการ	 เม่�อเข�าระบบแลั�ว	ที่่านจะได�รับที่ราบ

จำนวนเงินที่่�จะได�รับพอปิระมาณ	แต้่ถื�าต้�องการที่ราบอย่างลัะเอ่ยด	ก็เข่ยนจดหมายไปิ

ถืามที่่�หน่วยงานที่่�เร่ยกว่า	Ausgleichskasse	(F:	fond	d’indemnisation)

ไม่่แน่ใจจึงถาม่
	 บ�านอย้่ใกลั�โรงงานผู้ลัิต้เคร่�องเร่อน	บางครั�งจะเห็น	เขาเอาโต้๊ะ	เก�าอ่�	ต้้�	แลัะ

ของอ่�นๆ	มาวางที่ิ�งหน�าโรงงาน	คงจะเปิน็ของมต่้ำหน	ิหรอ่หมดรุน่แลั�ว	แต้ย่งัดด้ย่งัใช�ได�	

บางครั�งก็เห็นกองอย้่ในคอนเที่นเนอร์	(Abfallmulde;	F:	dépotoire)

อยากจะขนกลัับบ�านด�วย	จะได�ไหม	ของด่ๆ	แลัะสวยๆ	ก็ม่

Daniel U. Walder ทนายความ่ตอบว่า ช�าๆ	ก่อน	ที่ำความเข�าใจให�ด่	ถื่ง

แม�เราคิดว่าจะเป็ินของที่่�เขาที่ิ�งแลั�ว	 แต้่ความจริงของเหล่ัานั�นยังม่เจ�าของอย้่	 จนกว่า

เจ�าของจะบอกอย่างชัดเจนว่า	 ของเหล่ัาน่�ฉันไม่ต้�องการแลั�ว	 ท่ี่านจ่งจะม่สิที่ธิิ�นำกลัับ

บ�านได�	

	 ต้ามหลัักแลั�ว	สิ�งของที่่�อย้่ในคอนเที่นเนอร์	หร่อวางกองอย้่ข�างถืนน	เจ�าของก็

ยังเปิ็นผู้้�ที่่�นำของมาที่ิ�งนั�นเอง	 ที่่านไม่สามารถืร้�ได�ว่าบริษัที่ที่่�ผู้ลิัต้เคร่�องเร่อน	 ต้ั�งใจนำ

ของนั�นมาที่ิ�งจริงๆ	ถื�าที่างบริษัที่ต้ั�งใจนำผู้ลัิต้ภู่ัณฑ์์เคร่�องเร่อนออกมาที่ิ�งจริงๆ	แต้่เขาม่

จุดปิระสงค์	 ไม่ต้�องการให�ม่การใช�สิ�งของเหลั่าน่�ต้่อไปิ	 ค่อ	 ต้�องการที่ิ�งเที่่านั�น	 หร่อเขา

อาจจะให�พวก	 Brockenhaus	 (F:	 brocante)	 ต้่อไปิ	 แม�แต่้ของท่ี่�ทิี่�งแบบขยะ	 ก็ต้�อง

ระมัดระวัง	เขาไม่ได�ต้�องการให�คนอ่�นๆ	มาเก็บไปิใช�อ่ก	ถื�าหยิบของนั�นไปิโดยพลัะการ	

อาจจะเข�าขา่ยการขโมยของ	ถืง่แม�จะไปิหยบิจากขยะ	แต้เ่ปิน็ขยะหน�าบ�านเขา	ถื�าจะให�

ปิลัอดภัู่ย	 ก็ด้ปิ้ายที่่�เขาเข่ยนไว�	

“Gratis zum mitnehmen” (F: 

“gratuitement à emmener”) 

“ให้ฟ้ร ีห้ยบิไป็ไดเ้ลย”	เห็นป้ิายน่�

แลั�วขนโลัดค่ะ

Steuern (F: 
impôts) ภาษีี
ที่ผ่านมาฉัันแจ้งรายการภาษีไม่

ครบห้มดทุกอย่าง คือ ไม่ได้แจ้ง

ทรัพย์สินทั�งห้มดที่มี จะมีผลทาง

กฎห้มายอย่างไรบ้าง มีวิธุีไห้นที่

จะไม่ถู้กป็รับ

ตอบโดย Kgeld 
ถื�าแจ�งเจ�าหน�าที่่�ภู่าษ่	ที่่�เร่ยกว่า	

Selbstanzeige	(F:	dénoncia-

tion	spontanée)	ที่่านจะไม่ถื้ก

ปิรับ	ส่งเอกสารที่ั�งหมดให�เจ�า

หน�าที่่�	แลัะให�แจ�งก่อนที่่�เขาจะร้�

ว่า	ที่่านที่ำไม่ถื้กต้�องต้ามกฎหมาย

การแจ�งภู่าษ่เขาจะต้รวจย�อนหลััง

ไปิ	10	ปิี	

สิิ่�งที� ท่านจะต้องปฏิิบัติ
ตาม่มี่ดังนี�
• แจ�งรายการที่รัพย์สินที่่�ที่าง

เจ�าหน�าที่่�ไม่เคยที่ราบมาก่อน

• ให�ความร่วมม่อกับเจ�าหน�าที่่�

ในการช่�แจง	ในการต้อบ

คำถืาม	

• จ่ายเงินภู่าษ่ในส่วนที่่�ยังไม่ได�

จ่าย

• เปิ็นการแจ�งด�วยต้ัวเอง	

Selbstanzeige	ครั�งแรกน่�

เที่่านั�น	จะไม่ถื้กปิรับ	ครั�งต้่อ

ไปิจะถื้กปิรับ	20	เปิอร์เซึ่็นต้์

- แป็ลโดย ก.ไต่รคำ - 

คุณสิ่งสัิ่ย?
เรามีีคำำาตอบ

     14  	รวงข�าว
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ใครข้อค่าดำาเนินคดี 
ค่าทนาย ได้ ฟรี 

ค่าใช้้จ่าย
ในการดำาเนินคดีในศาล 

และค่าทนายความ่ 
เป็นค่าใช้้จ่ายที�ค่อนข้้างสูิ่ง 

กฎหม่ายรัฐธรรม่นูญ
ข้องสิ่ม่าพัันธรัฐสิ่วิสิ่ 

ระบุไว้ว่า ประช้าช้นทุกคน
มี่สิิ่ทธ์ที�จะได้รับการดูแล 
ให้ความ่ช่้วยเหลือด้าน
กฎหม่าย โดยไม่่ต้อง

เสีิ่ยค่าใช้้จ่ายใดๆ

แล้วใครบ้างที่มีสิทธุิ�ได้รับความช่วย

เห้ลือ และเราต่้องทำอย่างไร

	 เราสามารถืย่�นเร่�อง	 ขอรับ

ความช่วยเหลั่อที่างด�านกฎหมาย	 แบบ

ที่่�ไม่ต้�องเส่ยค่าใช�จ่าย	โดยจะย่�นเร่�องเอง	

หร่อจะให�ที่นายเป็ินต้ัวแที่นย่�นขอต่้อ

ศาลัได�	 ให�เข�าไปิด้	 ตั้วอย่างการกรอก

แบบฟอร์มได�ท่ี่�	 เว็บไซึ่ด์ของกระที่รวง

ยุต้ิธิรรม	 www.bj.admin.ch	 (siehe	

Themen/Zivilprozessrecht/Formu-

lare)

ห้ลักการนี�ยังใช้กับผู้ที่ได้ทำป็ระกัน

คุ้มครองทางกฎห้มายไว้ และในกรณีที่

คดีความนั�น อาจไมส่ามารถ้ฟอ้งรอ้งได:้

	 โดยศาลัปิระจำรัฐซึ่้ ริค	 จะ

ปิระเมินจากคด่อ่�นๆ	 ท่ี่�ผู้่านมา	 ถื�าม่

โอกาสฟ้องได�เพ่ยง	1	 ใน	5	คำร�อง	ขอ

ลัะเว�นค่าดำเนินคด่	 ก็จะไม่ได�รับการ

อนุญาต้จากศาลั

เมื่อไห้ร่ที่ค่าใช้จ่ายของทนายความจะ

ได้รับการอนุมัต่ิ

	 การย่�นคำร�อง	 เพ่�อขอให�ศาลั

ช่วยเหลั่อค่าที่นายความ	จะได�รับอนุมัต้ิ	

เม่�อผู้้�ย่�นขอ	ม่ฐานะที่างการเงินค่อนข�าง

ขาดแคลัน	 ยากจน	 แลัะม่ความจำเป็ิน	

ต้�องได�รับคำแนะนำจากนักกฎหมาย	

หร่อฝ่ึายต้รงข�ามได�แต่้งที่นายเพ่�อมา

ต้่อส้�ในคด่

ผู้ขอรับความช่วยเห้ลือ ต่้องมีรายได้

ขั�นต่่ำป็ระมาณเท่าไห้ร่

	 ผู้้�ขอรับความช่วยเหลั่อ	 ต้�อง

ช่�แจงรายได�	แลัะที่รัพย์สินที่่�ม่	โดยศาลั

จะพจิารณาจากรายได�ขั�นต้�ำ	ซึ่่�งคำนวณ

จาก	 ค่าครองช่พขั�นพ่�นฐาน	 เช่น	 ค่า

อาหาร	เคร่�องนุ่งห่ม	แลัะที่่�พักอาศัย	ค่า

ปิระกันสขุภู่าพขั�นพ่�นฐานท่ี่�จำเป็ินต้�องม่	

หน่�ภู่าษ่ท่ี่�ยังค�างชำระ	 รวมถ่ืงหน่�สินอ่�น

ที่่�ม่ด�วย

เราจะได้รับสิทธุิ�นี�ไห้ม ถ้้าเรายังมีเงิน

เก็บอยู่

	 ในกรณ่ที่่�เปิ็นผู้้�ส้งอายุ	 ผู้้�ปิ่วย	

หร่อผู้้�พิการ	 สามารถืม่เงินเก็บได�โดย

เฉลั่�ยไม่เกิน	 25,000	ฟรังค์	 สำหรับผู้้�ที่่�

อย้่ในวัยหนุ่มสาว	แลัะสุขภู่าพแข็งแรงด่	

สามารถืม่เงินเก็บได�ไม่เกิน	 10,000							

ฟรังค์	ผู้้�ที่่�ม่ที่่�ดินครอบครอง	อาจจะต้�อง

ก้�เงินโดยเอาที่่�ดินของต้นไปิค�ำปิระกัน	

หรอ่	อาจจำเป็ินต้�องขายอสังหารมิที่รพัย์	

เพ่�อนำเงินมาใช�จ่ายในการข่�นศาลั	ที่ั�งน่�

จะข่�นอย้่กับดุลัยพินิจของศาลั

ศาลอาจป็ฏิิเสธุคำร้องได้ ในกรณีใด

	 สาม่ภู่รรยาม่หน�าที่่�ต้�องช่วย

เหลัอ่เก่�อกล้ักนั	(ศาลัจะดจ้ากรายได�ของ

ที่ั�งสองคน	 แลัะฐานะที่างด�านการเงิน

ที่รพัย์สนิ)	ถื�าฝ่ึายหน่�งฝ่ึายใดสามารถืรับ

ผู้ดิชอบ	ค่าดำเนนิคดใ่ห�แกก่นัได�	ก็จะไม่

ได�รับความช่วยเหลั่อน่�	

แปีลโดย น้องยุ้ย
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จะเกิดอะไรข่�น เมื่อเวลาผ่านไป็ และ

คุณสามารถ้ มีเงินที่จะชำระค่าดำเนิน

คดีได้

	 เม่�อเวลัาผู้่านไปิ	 แต่้ยังอย่้

ภู่ายในเวลัา	10	ปิี	นับต้ั�งแต้่วันที่่�คด่สิ�น

สุดลัง	 คุณอาจม่รายได�หร่อม่ที่รัพย์สิน

เพ่ยงพอ	คา่ใช�จา่ยที่่�เคยได�รบัการลัะเว�น	

ที่างรัฐสามารถืเร่ยกเก็บเงินย�อนหลััง

จากคุณได�

ป็ระเภทของคดี

คดีเเพ่ง :	โจที่ก์ฟ้องเร่ยกเงินจากจำเลัย	

เช่น	 การต้่อส้�คด่ที่างกฎหมายแรงงาน	

กฎหมายการเช่า	 การหย่าร�าง	 หร่อใน

เร่�องมรดก

คดีอาญิา : เม่�อบุคคลัหน่�งต้กเปิ็นผู้้�

ต้�องหาในคดท่ี่่�มค่วามผู้ดิที่างอาญา	แลัะ

ถืก้ต้ดัสนิวา่กระที่ำผู้ดิ	เชน่	ฐานลักัที่รพัย์	

หร่อฉ�อโกง

คดีศาลป็กครอง :	 กรณ่พิพาที่ระหว่าง

รัฐ	 แลัะปิระชาชนที่ั�วไปิ	 เช่น	 การค�าง

ชำระเงินภู่าษ่	 หร่อการจ่ายเงินปิระกัน

ของผู้้�ทีุ่พพลัภู่าพ	(IV)

โป็รดอยา่ใชสิ้ทธุิ�ของท่านไป็ในทางท่ีไม่

ถู้กต่้อง

	 การหลัอกลัวงให�การเที่็จ	 เพ่�อ

ให�ได�มาซึ่่�งเงินชว่ยเหลัอ่	เปิน็การกระที่ำ

ผู้ดิต้อ่หนว่ยงานที่่�ให�ความชว่ยเหลัอ่	การ

ให�ข�อม้ลัที่่�ไม่เปิ็นความจริง	 บิดเบ่อนใน

เร่�องสถืานะที่างการเงินของต้น	(การแจง

รายได�ที่รพัยส์นิที่่�น�อยกวา่ความเปิน็จรงิ)	

อาจนำไปิส้่

• การเพิกถือนสิที่ธิิ�ได�รับความช่วย

เหลั่อ

• ถื้กดำเนินคด่ที่างอาญา	ฐานฉ�อโกง

ที่่�ม่า https://www.blick.ch/life/wissen/

menschen/ratgeber-zum-thema-

recht-und-soziales-kostenlose-recht-

shilfe-wer-hat-anspruch-id71554.htm

ฉันตั�งคำาถาม่กับตัวเอง
ก่อนตัดสิิ่นใจแต่งงาน

ม่าอยู่สิ่วิสิ่ และช่้วงตั�งครรภ์

ว่าฉัันจะเลี�ยงลูกที่เต่ิบโต่ในต่่างแดน มีพ่อเป็็นชาวต่่างชาต่ิอย่างไร ให้้มี

ห้ัวใจเป็็นไทย ผูกพันกับครอบครัวและญิาต่ิที่เมืองไทย จะทำอย่างไรให้้

ลกูรกัวฒันธุรรมไทยอยา่งทีฉ่ันัฝนไว ้ คำถ้ามเห้ลา่นี�เกดิข่�นในสมอง ต่ั�งแต่่

ยังไม่ไดเ้ป็็นแม่คนจริงๆ จนถ้ง่ต่อนนี�ฉันัมีลกู 2 คนแลว้ ฉันัเลี�ยงดพูวกเขา

ต่ั�งแต่เ่กิดจนเต่ิบโต่ วันนี�ฉัันจ่งอยากจะมาแบ่งป็นเทคนิคการเลี�ยงดูลูกใน

แบบฉับับของฉััน ที่ส่งเสริมให้้ลูกใส่ใจการเรียน มีสุขภาพกาย และจิต่ใจ

ท่ีแข็งแรง มีความรับผิดชอบ ต่ลอดจนส่งเสริมให้้ลูกๆ ชอบงานอดิเรก 

และมีความกระต่ือรือล้นในการพัฒนาต่นเองอย่างต่่อเนื่อง เร่ืองราวเป็็น

อย่างไรไป็ต่ิดต่ามอ่านกันค่ะ

     

สไต่ล์แม่เกษรสไต่ล์แม่เกษร
เลี้ยงเลี้ยงลูก ลูก 

สรรหามาเลั่า

โเโเโดยเกษร	พลั่สส์	
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ล้กช่าย่ฉันอาย่่	 12	 ปีแล�ว่	 ชื่�อน�องน่าน	 (ช่ื�อน่�เพื�อให�
เข้ารื้ �ว่ ่า	บ�านเกิด้เมืืองนอนข้องค่ณแมื่มืาจากที่่�ใด้)	นอ้ง
น่าน	เร้ยนอยู่ช่ั�นประถูม่ศึกษาปีที่้�	6	และม่้ลูกสีาว่	อ้ก	1	คัน	ช่ื�อ	

น้องขว่ัญข้าว่	 เร้ยนอยู่ช่ั�นประถูม่ปีที่้�	 4	 ช่ื�อน้�	 ฉันต่ั�งใจให้น้องรู้

คัว่าม่หม่ายและพ่ระคัุณของข้าว่	 ที่้�ช่่ว่ยเล้�ยงช่้ว่ิต่ช่าว่นาและคัน

ไที่ย	ม่าต่ั�งแต่่เก่าก่อน		

	 	 จ ากผลการว่ิ จั ยจากแพ่ที่ย์ ช่ าว่ ญ้� ปุ่ น																	

ผูเ้ช้่�ยว่ช่าญเรื�องเด้ก็ที่า่นหนึ�ง	พ่บว่า่	ช่ว่่งเว่ลาที่้�ด้ท้ี่้�สีดุ้	และสีำคัญั

ที่้�สีุด้ที่้�ผู้ปกคัรองอบรม่สีั�งสีอน	 และ	 ช้ิ�แนะแนว่ที่างถููก
ผิัดูให้ลูี้ก คือ ช่ิว่งตั้�งแต่้แรุกเกิดู จนถึูง
อายุ่ป็รุะม่าณ 10 ปี็ ด้ังนั�นคัว่าม่คัิด้และสีิ�งที่้�											

ผู้ปกคัรองอบรม่ม่าในช่่ว่งเว่ลาน้�	 จะถููกฝีังลึกในสีม่อง								

ต่กต่ะกอนในคัว่าม่คัดิ้	และแสีด้งออกม่าที่างพ่ฤต่กิรรม่ของ

ลูก	 และเม่ื�อเด้็กๆ	 เริ�ม่ม้่เพื่�อน	 คัว่าม่รู้จากคัรู	 และ

กระบว่นการเร้ยนรู้จากโรงเร้ยน	 ม่้เพื่�อนหลากหลาย	 การ

สีนที่นา	 และการเร้ยนรู้แลกเปล้�ยนประสีบการณ์ในกลุ่ม่

เพ่ื�อน	 จะม่้ผลต่่อคัว่าม่คัิด้	 และการกระที่ำของลูกๆ	 ช่่ว่ง

เว่ลาหลังจากน้�ลูกๆ	 จะสีาม่ารถูประม่ว่ลคัว่าม่คัิด้และเกิด้

เป็นแนว่คัว่าม่คัิด้ของต่นเอง	 และหากผู้ปกคัรองอยากจะ

บังคัับ	หรือพ่ยายาม่สีอนก็อาจจะไม่่ที่ันเสี้ยแล้ว่	

 สิั� งสัำ าคัญท้ี่� สุัดู ที่้�คัรอบคัรัว่ของฉัน	 ใช่้

เป็นเคัรื�องม่ือในการสีร้างคัว่าม่เข้ม่แข็งคัือ	คัว่าม่รัก	คัว่าม่

อบอุน่	และเว่ลาท้ี่�ใหก้บัลูก	ฉันที่้�จบการศึกษาระด้บัปรญิญา

โที่	จากเม่ืองไที่ย	ฉันเคัยรับราช่การ	17	ปี	ที่้�โรงพ่ยาบาล

ศิริราช่	เป็น	Working	Woman	คันหนึ�ง	เพ่ราะต่้องรับผิด้-

ช่อบ	ดู้แลคัรอบคัรัว่ม่าโด้ยต่ลอด้		แต่พ่่อต่ดั้สีนิใจม่ค้ัรอบคัรวั่	ม่า

ใช้่ช้่ว่ติ่ในต่่างแด้น	และม่ล้กู	จากที่้�เคัยที่ำงานนอกบา้นที่กุว่นั		ที่ำ

อาหารไม่่เป็น	 เพ่ราะกินแต่่อาหารโรงคัรัว่ของโรงพ่ยาบาล	งาน

แม่่บ้านไม่่เคัยที่ำ	ก็ต่้องเปล้�ยนบที่บาที่	ม่าที่ำหน้าที่้�ภูรรยา	และ

แม่่อย่างเต่็ม่ต่ัว่	 เร้ยกได้้ว่่าที่ำงานเพ่ื�อลูกๆ	และสีาม่้	 ต่ลอด้	24	

ช่ั�ว่โม่ง	แต่่ก็ม่้ช่้ว่ิต่อิสีระอย่างที่้�ใจคัิด้	การม่้เว่ลานั�งกินข้าว่	ดู้ที่้ว่้	

ม้่กิจกรรม่ร่ว่ม่กันในคัรอบคัรัว่บ่อยๆ	 เป็นสิี�งสีำคััญม่าก	 คัุณแม่่

คันไที่ยหลายคันม่ภู้าระ	และคัว่าม่จำเปน็เรื�องเงนิ	เพ่ราะต่อ้งรบั

ภูาระสี่งเสี้ยคัรอบคัรัว่ที่้�เม่ืองไที่ย	 ซึ่ึ�งจำเป็นต่้องออกไปที่ำงาน

นอกบ้าน	 เพ่ราะสีาม่้ไม่่ช่่ว่ยเหลือ	หรือไม่่	รายได้้เขาเองก็เต่็ม่ที่้�

กบัคัรอบคัรวั่ที่้�น้�แลว้่	ฉนัเขา้ใจ	และเหน็ใจม่าก	แต่อ่ยา่งไรก็ต่าม่	

ผู้เป็นแม่่อาจต่้องช่ั�งน�ำหนักว่่า อะไรุคือสิั� งสัำ าคัญ
ท้ี่� สุัดู	 ระหว่่างเงิน	และอนาคัต่ของลูก	แม่่ที่้�ไม่่ได้้เล้�ยงลูกเอง	

แต่่นำลูกไปฝีากเพื่�อนบ้านเล้�ยง	 หรือส่ีงไปสีถูานเล้�ยงเด้็กเล็ก

ที่้�ที่างรัฐิบาลจัด้ให้	 (Kita)	 เพื่�ออำนว่ยคัว่าม่สีะด้ว่กให้	 พ่่อแม่่ที่้�

                              รว่งข้าว่			17		

ต่้องออกไปที่ำงานในต่อนกลางว่ัน	หรือแม่้แต่่	Tagesschule	ที่้�

รับดู้แลเด้็กๆ	 ในช่่ว่งพ่ักกลางวั่น	 และต่อนเย็นหลังเลิกเร้ยน	

สีำหรบัเด้ก็โต่	การฝีากลกูๆ	ใหผู้อื้�นเล้�ยง	เปน็การลด้เว่ลาที่้�จะได้้

อยูก่บัลกู	ลด้คัว่าม่ผกูพ่นั	และเสีย้โอกาสีด้้ๆ 	ที่้�จะม่กิ้จกรรม่ต่า่งๆ	

ร่ว่ม่กัน	รว่ม่ถูึงการพ่าไปพ่บปะกลุ่ม่คันไที่ยในงานต่่างๆ	หรือพ่า

ไปเล่นกับเพ่ื�อนบ้านก็เป็นสีิ�งสีำคััญในการเข้าสีังคัม่ของลูกใน

อนาคัต่	เพ่ราะเด้ก็จะโต่ไว่ม่ากๆ	อ้กไม่ก้่�ป	ีเขาต่อ้งม่ช้่ว้่ติ่เปน็ของ

ต่นเอง	 และคั่อยๆ	 ก้าว่ออกจากบ้าน	 ด้ังนั�นพ่่อแม่่อาจจะม่านั�ง

เสี้ยด้ายเว่ลาที่้�ผ่านไป	และช่่ว่งเว่ลาด้้ๆ	ที่้�จะได้้อยู่กับลูกๆ	

ภูาษาในการุสืั� อสัารุเป็็นสิั�งสัำ าคัญ  ฉนั
พู่ด้ภูาษาไที่ยกับลูกม่าต่ลอด้	 เพ่ราะเป็นภูาษาที่้�เราถูนัด้และ

สีาม่ารถูพู่ด้คัุย	สีื�อสีารออกม่าได้้ด้้	สีอน	สีอด้แที่รกแนว่คัว่าม่คัิด้	

ว่ัฒนธิรรม่ของคัว่าม่เป็นไที่ยให้ลูกๆ	ได้้		

	 ว่ฒันธิรรม่การเล้�ยงลกูของช่าว่ต่ะว่นัต่กกบัช่าว่ไที่ยเรา

แต่กต่่างกัน	ด้ังนั�นพ่่อและแม่่	ต่้องจับเข่าคัุยกัน	และต่กลงกันว่่า

จะสีอนลกูไปในที่ศิที่างใด้	และคัว่รเปน็ไปในที่ศิที่างเด้ย้ว่กนั	เพ่ื�อ

ไม่่ที่ำให้ลูกเกิด้คัว่าม่สีับสีน	ว่ัฒนธิรรม่ของช่าว่ต่ะว่ันต่กม่ักเล้�ยง

ลูกแบบต่าม่สีบาย	ลูกๆ	อยากที่ำอะไรก็ได้้	แต่่พ่่อกับแม่่ก็จะเฝี้า

ดู้อยู่ห่างๆ	ซึ่ึ�งต่่างจากว่ัฒนธิรรม่บ้านเรา	ที่้�พ่่อแม่่ม่ักจะเล้�ยงลูก

แบบประคับประหงม่ใกล้ช่ิด้	คัุณแม่่ที่ั�งหลาย	
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กรุุณาอย่่าสัับสันนะคะ!!! 
ว่่า เรุาเล้ี้�ย่งดููลูี้กเองแบบใกล้ี้ชิิดูท้ี่�ถููกต้้อง ไม่่
ไดู้หม่าย่ถึูงการุเล้ี้�ย่งลูี้กแบบเที่ว่ดูา หรืุอ
ต้าม่ใจทุี่กอย่่าง แต่้มั่นคือการุเล้ี้�ย่งลูี้กแบบ
ดููแลี้เอาใจใส่ักับการุเล่ี้น การุกิน การุนอน 
การุเรุ้ย่นรูุ้ พััฒนาการุ แลี้ะการุให้คว่าม่รัุก
คว่าม่อบอุ่นแก่ลูี้ก 

	 และการเล้�ยงลูกแบบปล่อยปละละเลย	 ไม่่ม่้หลักการ

เล้�ยงลกู	หรอืแม่แ้ต่ก่ารบงัคับัลกูจนเกนิไป	กจ็ะม่ผ้ลเสีย้ต่อ่จติ่ใจ

ของลกูเช่น่กัน	หากเราได้เ้ล้�ยงลกูเอง	เราจะรูด้้ท้้ี่�สีดุ้ว่า่ลกูต่อ้งการ	

ช่อบและไม่่ช่อบอะไร	 	 คัุณแม่่หลายที่่านบอก	หนูก็เล้�ยงลูกเอง

คัะ่	แต่ท่ี่ำไม่ลกูไม่ค่ัอ่ยฟังั	เล้�ยงยาก	ด้ื�อ	ไม่ช่่ว่่ยพ่อ่แม่ท่ี่ำงานบา้น	

ที่ั�งๆ	ที่้�	โต่พ่อจะช่ว่่ยได้แ้ลว้่	บา้งกต็่ดิ้เกม่งอม่แงม่จนไม่ส่ีนใจการ

เร้ยน	 ถููกคัุณคัรูเช่ิญไปร่ว่ม่ประชุ่ม่ในโรงเร้ยนเพ่ราะก่อปัญหา

บ่อยคัรั�ง	 ฯลฯ	 การที่้�แม่่เล้�ยงลูกอยู่ที่้�บ้าน	 แต่่ปล่อยปละละเลย

ลูกให้เล่นเกม่	ดู้ที่้ว่้	 เล่นม่ือถูือ	ฯลฯ	สี่ว่นคัุณแม่่ก็ใจจด้ใจจ่ออยู่

กับการนั�งเข้�ยมื่อถืูอ	 ไอแพ่ด้	 เพื่�อโพ่สีต์่หรือประกาศให้โลกรู้ถึูง

ช่ว้่ติ่ในต่า่งแด้นที่้�ม่ค้ัว่าม่สีขุ	และสีะด้ว่กสีบาย		ระบายปญัหากบั

เพ่ื�อนๆ	ที่้�เม่ืองไที่ย	หรือแม่้แต่่การนั�งเก็งเลขเด้็ด้กับคัอหว่ยด้้ว่ย

กนั	การพ่บปะสัีงสีรรค์ักนั	เฉพ่าะกลุ่ม่คันไที่ย	ฯลฯ		ปัญหาต่า่งๆ		

เหล่าน้�สี่ว่นใหญ่เกิด้ขึ�นเพ่ราะพ่่อแม่่ยังให้คัว่าม่สีำคััญ	 คัว่าม่รัก

คัว่าม่อบอุ่น	และให้เว่ลากับลูกไม่่พ่อ

	 เม่ื�อพ่่อแม่่อยู่ใกล้ช่ิด้กับลูก	เราจะเห็นการเจริญเต่ิบโต่	

พ่ฒันาการ	แนว่คัว่าม่คัิด้ของลกู	พ่อ่แม่ย่อ่ม่ม่องเหน็แนว่ที่าง	ใน

การรบัม่อืกบัที่กุปญัหาที่้�จะเกดิ้ขึ�นกบัลกู	หรือแม่แ้ต่ก่ารสีง่เสีรมิ่

ให้ลูก	พ่ัฒนาจุด้ด้้อยให้กลายเป็นจุด้เด้่นได้้		อย่างเช่่น	

 น้องน่าน เป็็นเด็ูกท้ี่�ชิอบอยู่่เง้ย่บๆ พูัดู
น้อย่ ข้ี้�อาย่ ไม่่ม้่คว่าม่มั่�นใจในตั้ว่เอง ฉนักับสีาม่้	

ก็ปรึกษากัน	 และลงคัว่าม่เห็นว่่า	 การเล่นด้นต่ร้	 เล่นก้ฬา	หรือ

การพ่ยายาม่ให้ลูก	พ่บปะผู้คันให้บ่อยที่้�สีุด้	และสี่งเสีริม่ลูกให้ม่้

คัว่าม่ม่ั�นใจม่ากขึ�น	น่าจะช่่ว่ยลูกได้้		ด้ังนั�นกิจกรรม่ต่่างๆ	ที่้�เกิด้

จากการระด้ม่คัว่าม่คัิด้ของพ่่อกับแม่่ก็บังเกิด้ขึ�น	เช่่น	ลองให้ลูก

ที่ั�งสีองเขา้ไปเรย้นรูก้จิกรรม่ลูกเสีอื	(Pfädi)	และเขา้รว่่ม่กิจกรรม่

ต่่างๆ	ร่ว่ม่กับเพ่ื�อนคันอื�นๆ	กระตุ่้นให้ลูกเร้ยนรู้แนว่ที่างในการ

ใช่้ช้่วิ่ต่ในป่า	 การที่ำงานร่ว่ม่กับผู้อื�น	 และการช่่ว่ยเหลือต่นเอง	

ฯลฯ	สีนับสีนุนให้ลกูๆ	ได้ล้องเรย้นเคัรื�องด้นต่รอ้ะไรสัีกอย่าง	เพ่ื�อ

สีง่เสีรมิ่ใหม้่ส้ีม่าธิใินการเรย้น	เปน็การพ่ฒันาที่างด้า้นสีม่อง	และ

ระบบประสีาที่	สีร้างคัว่าม่ภููม่ิใจในต่ัว่เอง																						

	

	

	 สีดุ้ท้ี่ายลูกๆ	บอกว่า่ช่อบ

เร้ยนเปียโนคัลาสีิคั	 ซึ่ึ�งฉัน

และสีาม่้ภููม่ิใจในต่ัว่ลูกๆ	

ม่าก	 เพ่ราะลูกๆ	 สีาม่ารถู

เ ล่ น เ ปี ย โ น ไ ด้้ อ ย่ า ง

คัล่องแคัล่ว่	 และทุี่กคัรั�งที่้�ม่้

กิจกรรม่ในโรงเร้ยนลูกๆ	 ก็

ม่ักจะได้้รับโอกาสีในการ

แสีด้ง ฝีีม่ื อ 	 ซึ่ึ� ง นั� น ก็ คัื อ

แนว่ที่างในการแก้ปัญหา

คัว่าม่ไม่่ม่ั�นใจ	 และข้�อาย			

ของลูกได้้เป็นอย่างด้้	
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	 เรุาส่ังเสัริุม่ให้ลูี้กม้่งานอดิูเรุกที่ำา 
เช่่น	การสี่งเสีริม่ให้ลูกๆ	รำไที่ย	รำม่ว่ยไที่ย	รำด้าบ	แกะสีลักผัก

และผลไม่้	 และพ่ยายาม่หาเว่ที่้	 หรือม่องหางานต่่างๆ	 ที่้�ลูกๆ	

สีาม่ารถูแสีด้งผลงานของตั่ว่เอง	 เพื่�อเสีริม่สีร้างคัว่าม่ม่ั�นใจใน					

ต่วั่เอง	อ้กที่ั�งลูกๆ	ยังได้เ้ร้ยนรู้ว่ธิิก้ารหาเงนิด้ว้่ยต่นเอง	เพ่ราะที่กุ

คัรั�งที่้�พ่าไปแสีด้งในงานต่่างๆ	เม่ื�อการที่ำงานสีิ�นสีุด้ลง	เราจะม่า

นั�งประช่มุ่กนัว่า่	ใคัรที่ำงานอะไร	ได้ส้ีว่่นแบง่เที่า่ใหร	่ต่าม่ผลงาน

ที่้�ที่ำ	 ซึ่ึ�งที่ำให้เด้็กๆ	 ม้่คัว่าม่สีนุก	 ท้ี่าที่าย	 ได้้สี่งเสีริม่เผยแพ่ร่

ว่ัฒนธิรรม่ไที่ยในต่่างแด้น	และที่้�สีำคััญเด้็กๆ	 รู้จักคั่าของเงินว่่า	

กว่่าจะได้้ม่าม่ันไม่่ง่าย	จึงสีอนลูกเรื�องคัว่าม่ประหยัด้ได้้อ้กที่าง

	 บ้านเรุาป็ลูี้กผัักสัว่นครัุว่ไว้่กิน
เอง เพืั�อสัอนให้ลูี้กๆ ไดู้รูุ้จักการุช่ิว่ย่
เหลืี้อต้นเอง ม้่คว่าม่ภููมิ่ใจในผัลี้ผัลิี้ต้ท้ี่�
เรุาป็ลูี้กเองไดู้กินขี้องอรุ่อย่ แลี้ะป็ลี้อดู
สัารุพิัษ	ที่ำให้ม่้คัว่าม่สีุขที่ั�งที่างกายและที่างใจ		ฉันพ่าสีาม่้

และลูกๆ	ไปช่่ว่ยกันที่ำงานในสีว่นด้้ว่ยเสีม่อ	การปลูกผักกินเอง	

สีอนให้ลกูรูจั้กการประหยัด้เงิน	คัว่าม่รับผิด้ช่อบต่า่งๆ	เพ่ราะเม่ื�อ

ปลกูแล้ว่	ก็ต้่องม่ก้ารด้แูลเอาใจใสี	่รด้น�ำพ่รว่นด้นิ	ถูอนหญา้	แถูม่

ยังส่ีงเสีริม่ให้ลูกๆ	 ม่้สุีขภูาพ่แข็งแรง	 ไม่่หม่กมุ่่นอยู่กับท้ี่ว่้	 หรือ

เล่นเกม่ต่่างๆ	ข้อด้้อ้กอย่างคัือ	สีว่นของคันไที่ย	แน่นอนว่่าเราม่้

ผลผลิต่ที่้�เป็นของไที่ย	เช่่น	ผักช่้	ผักช่้ฝีรั�ง	สีมุ่นไพ่รต่่างๆ	ที่้�เรา

นำเม่ล็ด้ม่าจากเม่ืองไที่ย	สีิ�งน้�ช่่ว่ยสีร้างสีัม่พ่ันธิ์กับเพ่ื�อนบ้านที่้�ม่้

สีว่นในบรเิว่ณเด้ย้ว่กนั	ด้ว้่ยการแบง่ปนั	หยบิยื�นผลผลติ่ใหเ้พ่ื�อน

บ้าน	 สีร้างคัว่าม่อบอุ่น	 รอยยิ�ม่แห่งม่ิต่รภูาพ่	 คัว่าม่ม่้น�ำใจ	

เปน็การสีอนลกูๆ	โด้ยการที่ำใหเ้ขาด้	ูสีิ�งที่้�พ่อ่แม่ท่ี่ำ	ไม่ว่่า่ถูกูหรอื

ผิด้	ลูกๆ	จะสีังเกตุ่และที่ำต่าม่		เพ่ราะพ่่อแม่่	คัือต่้นแบบการคัิด้

และการกระที่ำของลูกๆ

	 การสี่งเสีริม่ให้ลูกเข้าร่ว่ม่กิจกรรม่ก้ฬาของที่างอำเภูอ	

และโรงเร้ยนที่้�จัด้ให้	 ที่้�เร้ยกว่่า	 Turnen	 โด้ยให้ลูกได้้ไปที่ำ

กิจกรรม่ก้ฬากลางแจ้งร่ว่ม่กับเพ่ื�อนๆ	อาที่ิต่ย์ละ	1	คัรั�งหลังเลิก

เร้ยน	 สี่งเสีริม่ให้ลูกและสีาม่้พู่ด้ภูาษาไที่ยในบ้าน	 และฟัังเพ่ลง

ไที่ยทีุ่กว่ันเพ่ื�อให้ลูกๆ	ได้้ช่ินกับภูาษาไที่ย	ที่ำกิจกรรม่ในป่าและ

เด้ินต่าม่แหล่งธิรรม่ช่าต่ิด้้ว่ยกันในว่ันหยุด้	 และพ่ยายาม่ให้ลูก

เร้ยนรู้ถูึงคัว่าม่สีำคััญของสิี�งแว่ด้ล้อม่ต่าม่ธิรรม่ช่าต่ิ	 และการ

อนุรักษ์ธิรรม่ช่าต่ิให้อยู่คัู่แผ่นด้ินที่้�อยู่

อาหารุมื่�อเย็่นบนโต๊้ะ	
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คัือ	ช่่องที่างที่้�จะพู่ด้คัุย	ไต่่ถูาม่	ทีุ่กข์สีุข	ถูกปัญหาต่่างๆ	รว่ม่ถูึง

เรื�องราว่ในโรงเร้ยน	แสีด้งใหลู้กๆ	รู้ว่่า	การนั�งร่ว่ม่ว่งกนิขา้ว่	แบง่

ปนัคัว่าม่สีขุ	และที่กุข	์ร่ว่ม่กันบนโต๊่ะคัรบที่กุคัน	คัอืคัว่าม่สีขุ	และ

คัว่าม่อบอุ่นท้ี่�สีัม่ผัสีได้้เป็นท้ี่�น่าเส้ียด้ายท้ี่�หลายๆ	 คัรอบคัรัว่ไม่่

คั่อยม่้โอกาสีได้้กินอาหารเย็นร่ว่ม่กัน	 เพ่ราะต่้องไปที่ำงานนอก

บ้าน	หรือม่้ภูาระอย่างอื�น		สีำหรับคัรอบคัรัว่ของเรา	เน้นการให้

ลูกๆ	ม่้ปฏิิสีัม่พ่ันธิ์ภูายในคัรอบคัรัว่	แสีด้งให้ลูกๆ	ได้้รู้ว่่าการได้้

กินอาหาร	นั�งร่ว่ม่ว่งกินข้าว่	แบ่งปันคัว่าม่สีุข	และทีุ่กข์	ร่ว่ม่กัน

บนโต่๊ะคัรบทีุ่กคัน	คัือคัว่าม่สีุข	และคัว่าม่อบอุ่นที่้�สีัม่ผัสีได้้

	

 ม้่รุะบบม่อบหม่าย่งาน แบ่งหน้าท้ี่� รัุบ
ผิัดูชิอบภูาย่ในบ้าน	เพื่�อช่่ว่ยเหลอืแบง่เบาภูาระงานบา้น	

เช่่น	ดู้ด้ฝีุ่น	ที่ำคัว่าม่สีะอาด้	และจัด้เต่ร้ยม่โต่๊ะ	ก่อนและหลังรับ

ประที่านอาหาร	เก็บกว่าด้เม่ื�อรบัประที่านเสีร็จ	จัด้รองเท้ี่าให้เขา้

ที่้�	 เก็บจานช่าม่	 เข้าและเอาออกจากเคัรื�องล้างจาน	 ดู้แลคัว่าม่

สีะอาด้ในห้องน�ำ	ต่ากผ้า	พ่ับผ้า	 	และดู้แลคัว่าม่เร้ยบร้อยห้อง

นอนของต่นเอง	ช่่ว่ยที่ำอาหารเม่นูง่ายๆ	ฯลฯ	คัรอบคัรัว่เรา	ใช่้

ระบบในการม่อบหม่ายงานแบบ	 Ämtliplan	 ม่้การ์ด้ที่้�ม่้หน้าที่้�

รบัผดิ้ช่อบเขย้นไว่	้และใหลู้กๆ	เลอืกหยบิว่่าใคัรจะได้ท้ี่ำงานอะไร	

ม่้การหมุ่นเว่้ยนทีุ่กๆ	เด้ือน	เพ่ื�อให้เร้ยนรู้งานใหม่่	หมุ่นเว่้ยนไป

เรื�อยๆ  
 ส่ังเสัริุม่ให้พ้ั�ชิาย่รัุก แลี้ะดููแลี้น้อง โด้ย
หดั้ให้พ่้�ช่ายดู้แลน้องต่ั�งแต่ยั่งเด็้ก	เม่ื�อน้องน่านอายุได้	้6	ขว่บ	น้อง

ขว่ัญข้าว่	 อายุ	 4	 ขว่บ	 เริ�ม่ให้พ้่�ช่ายเร้ยนรู้	 การดู้แลน้องเป็น									

ระยะๆ		ต่อนเย็นหลงัรบัประที่านอาหารพ่อ่กับแม่ก็่จะพ่ากันออก

ไปเด้ินเล่นข้างนอกแถูว่ๆ	 บ้าน	 	 และปล่อยให้ลูกๆ	 อยู่บ้านกัน

ต่าม่ลำพั่ง	 (ม่้กล้องว่งจรปิด้คัอยต่รว่จสีอบต่ลอด้เว่ลาว่่าเด็้กๆ	

กำลงัที่ำอะไรอยู)่		เริ�ม่ใหลู้กๆ	ลองอยูก่นัต่าม่ลำพ่งั	จาก	10	นาที่้	

เพ่ิ�ม่เป็น	20	นาที่้	30	นาที่้	และเพ่ิ�ม่เป็น	ช่ั�ว่โม่งและหลายช่ั�ว่โม่ง	

ต่าม่ลำด้ับ	 พ่้�ช่ายเริ�ม่เร้ยนรู้การจำเบอร์โที่รศัพ่ที่์ของพ่่อและแม่่	

เพ่ื�อต่ิด้ต่่อพ่่อแม่่ได้้	 เม่ื�อเกิด้ปัญหา	 หรือเม่ื�อม่้เหตุ่การณ์ฉุกเฉิน		

การด้แูลนอ้งใหแ้ปรงฟันั	และพ่านอ้งเขา้นอนต่รงเว่ลา	รว่ม่ถูงึฝีกึ

และที่ด้สีอบเม่ื�อเกิด้เหตุ่การณ์ต่่างๆ	 ขึ�น	 ม่้การสีม่มุ่ต่ิเหตุ่การณ์

จริง	และที่ด้สีอบลูกๆ	ว่่า	ใคัรคัว่รที่ำหน้าที่้�อะไร	ม่้ขั�นต่อนและ

ต่ดิ้ต่อ่ใคัร	ม่ว้่ธ้ิิการขอคัว่าม่ช่่ว่ยเหลอืฉกุเฉนิจากเพ่ื�อนบา้น	และ

ต่ำรว่จอย่างไร	 ปัจจุบันน้�น้องน่านสีาม่ารถูที่ำอาหารได้้หลาย

อย่าง	 เม่ื�อพ่่อแม่่ไม่่อยู่	 พ่้�ช่ายคัือพ่่อแม่่คันที่้�สีองที่้�ต่้องที่ำหน้าที่้�

ดู้แลน้องแที่น	 ให้รักและดู้แลกัน	 ที่้�บ้านเราไม่่อนุญาต่ให้พู่ด้							

คัำหยาบ	ฉนัสีอนหนา้ที่้�ของพ่้�ช่ายว่า่ต่อ้งเปน็ผูน้ำ	ช่้�แนะแนว่ที่าง	

ช่่ว่ยเหลือและปกป้องน้อง	 และผู้เป็นน้องต้่องให้คัว่าม่เคัารพ่	

ศรทัี่ธิา	และเช่ื�อฟังัพ่้�ช่าย	การที่ะเลาะกนัระหว่่างพ่้�นอ้งคัอืคัว่าม่

ทีุ่กข์ใจของพ่่อแม่่		

dinner  
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	 คัุณแม่่ต่้องพ่ยายาม่ม้่สี่ว่นร่ว่ม่ใน

กิจกรรม่ต่่างๆ	ของโรงเร้ยนลูก	หรือสีม่าคัม่ของ

อำเภูอในเขต่ท้ี่�พั่กอาศัยอยู่	 เพื่�อให้ม้่โอกาสีได้้

พ่บปะ	พู่ด้คุัย	และรูจั้กกบัคันสีวิ่สีใหม้่ากขึ�น	เพ่ื�อ

เปิด้โอกาสีเร้ยนรู้ว่ิสีัยที่ัศน์	และว่ัฒนธิรรม่	รว่ม่

ถูึงช่้ว่ิต่คัว่าม่เป็นอยู่ของคันที่้�น้�	 นอกจากนั�นยัง

ถูือเป็นการฝีึกภูาษาด้้ว่ย	 และที่้�สีำคััญลูกๆ	 จะ

เกิด้คัว่าม่ภูาคัภููมิ่ใจในต่ัว่คุัณแม่่ม่ากขึ�น	 เพ่ราะ

คัุณแม่่สีาม่ารถูสีื�อสีารและม่้ปฏิิสัีม่พั่นธ์ิกับคุัณ

แม่่ของเพ่ื�อนลูกคันอื�นในช่ั�น	ซึ่ึ�งจะที่ำให้ง่ายต่่อ

การต่ิด้ต่่อสืี�อสีารระหว่่างลูกๆ	 และคัรอบคัรัว่

ของเพ่ื�อนลูกต่่อไป 

 การุส่ังเสัริุม่ลูี้กๆ ให้รัุก
แ ลี้ ะ ศ รัุ ที่ ธ า ใ น คำา สั อ น ขี้ อ ง
พัรุะพุัที่ธศาสันา	 โด้ยการสีอด้แที่รกคัำ

สีอนที่กุคัรั�งหากม้่โอกาสี	และพ่ยายาม่หาโอกาสี

พ่าลูกๆ	 ไปฟัังธิรรม่และเข้าร่ว่ม่กิจกรรม่ต่่างๆ	

ร่ว่ม่กับคันไที่ย	 เช่่น	 สีม่าคัม่หญิงไที่ยเพื่�อหญิง

ไที่ยฯ	งานกฐิินประจำปี	ฯลฯ

	 สี่งเสีริม่ให้ลูกๆ	 ม่้เป้าหม่ายในการใช้่

ช้่ว่ิต่ด้้ว่ยการช่้�แนะแนว่ที่างให้รักเร้ยน	 ต่ั�งใจ	 ม่้

คัว่าม่รับผิด้ช่อบในหน้าที่้�	สีอนให้ลูก	เร้ยนแบบ

รูแ้ละเข้าใจม่ากกว่า่การเรย้นเพ่ื�อใหไ้ด้ค้ัะแนนด้้		

และม่เ้ป้าหม่ายในการเรย้นว่า่	เรย้นไปเพ่ื�ออะไร	

หากไม่ส่ีนใจในการเรย้น	วั่นขา้งหนา้จะเป็นแบบ

ไหน	ซึ่ึ�งม่้ต่ัว่อย่างให้ได้้เห็นอยู่เป็นประจำ

	 หลักการใช่้ช่้ว่ิต่และดู้แลสีถูาบัน

คัรอบคัรัว่ของแต่่ละบ้าน	 อาจจะแต่กต่่างกัน	

ที่ั�งน้�ที่ั�งนั�นฉันก็หว่ังว่่า	 แนว่ที่างการเล้�ยงลูกใน

ต่่างแด้นของฉันจะเป็นประโยช่น์กับผู้อ่านไม่่

ม่ากก็น้อยนะคัะ	

.

	 สุดุท้า้ยนี้้�ฉันัี้ขอให้ทุ้้กท้า่นี้ม้ีชีว้ิติในี้ต่าง

แดนี้ท้้�มี้แต่ควิามีสุุข มี้ลููกแลูะสุามี้ท้้�นี้่ารััก จิิตใจิ

สุงบรัม่ีเยน็ี้ แลูะคอยให้ก้ำลัูงใจิกนัี้แลูะกนัี้ตลูอด

ไปนี้ะคะ...

	

	

เ มื่� อ วั่ ย่ รุุ่ น   
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ป่่วย กา ย่ ใ จ 
รูุ้ ไ ว้่ ช่ิ ว่ ย่ ไ ดู้   

โดย โยท้ะกา 	               ถููกวิ่ธ้    
    

 ผู้้�ใหญ่่หรือืผู้้�ปกครืองอย่า่งเรืา	คงพอจะจำกนั

ได้�ว่่า	 การืก�าว่เข้�าสู่้่ว่ัย่รื่่นนับเป็นช่่ว่งเว่ลาที่่�รื้�สู่ึก

ลำบาก	 ย่่่งย่ากสู่ับสู่น	 เหมืือนว่่าจะเป็นเด้็กก็ไมื่ใช่่	

หรือืจะเป็นผู้้�ใหญ่ก็่ไมืเ่ช่งิ	ไหนยั่งต้�องแบกรัืบคว่ามืรืบั

ผู้ดิ้ช่อบ	ที่ั�งเรืื�องเป้าหมืาย่ในอนาคต้	ผู้ลการืเรืย่่น	การื

ย่อมืรืบัจากคนรือบข้�าง	เพื�อน	แฟน	ฯลฯ	จนเกดิ้คว่ามื

ว่ิต้กกังว่ล	 คว่ามืเครื่ย่ด้เต้็มืไปหมืด้	 ซึ่ึ�งปัญ่หาข้อง					

ว่ัย่รื่่นนั�น	เรืาก็คงได้�ย่ินได้�ฟังกันจนแที่บจะกลาย่เป็น

เรืื�องปกต้ิไปแล�ว่

	 ปัญหาคัว่าม่ว่ิต่กกังว่ลทัี่�ว่ไปในว่ัยรุ่นอาจจะเป็นปัญหา

หนึ�ง	 แต่่ท้ี่�โยที่ะกาจะเล่าสีู่กันฟัังเป็นคัว่าม่วิ่ต่กกังว่ลท้ี่�ม่าจาก

อาการปว่่ยไข	้การรบัมื่อกบัเรื�องน้�	ต่อ้งใช้่พ่ลงักายพ่ลงัใจม่ากม่าย	

ที่ั�งคันเป็นพ่่อเป็นแม่่	และต่ัว่ผู้ป่ว่ยเอง

	 ปญัหาด้า้นสีขุภูาพ่ของว่ยัรุน่ที่้�โยที่ะกาพ่บเจอม่าและนำ

ม่าเล่าสีู่กันฟัังเกิด้จากสีองโรคั

น้�	
 โรุคแรุกเกิดูจาก
เชืิ� อไว่รัุสัเอ็บสัไต้บาร์ุ 
(Epstein-Barr-Virus 
(EBV) ที่ำให้ป่ว่ยเป็นโรคัท้ี่�

เร้ยกว่่า	 Pfeiffer-Drüsenfie-

ber	หรอืที่้�คันไที่ยเรารูจ้กัในช่ื�อ

ว่่า	โรคัจูบ	หรือโรคัโม่โนนิว่คัลิ

โอซึ่สิี	เปน็เชื่�อไว่รสัีท้ี่�ไม่ไ่ด้จ้ำกดั้

การแพ่ร่ เ ชื่� อแคั่การสีัม่ผัสี				
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การจูบ	 แต่่ต่ิด้ต่่อได้้ง่ายจากสีารคััด้หลั�ง	

เกิด้ขึ�นได้้กับทีุ่กเพ่ศทีุ่กว่ัย	 ต่ั�งแต่่ว่ัยเด้็ก

ไปจนถูึงว่ัยรุ่นและผู้ใหญ่	 ในว่ัยเด็้ก

สีาม่ารถูต่ดิ้เชื่�อน้�ได้้	หากม้่ผูติ้่ด้เช่ื�อเขา้ม่า

สีัม่ผัสีหรือหอม่แก้ม่เด็้ก	 ในว่ัยรุ่นและ

ผู้ใหญ่สีาม่ารถูต่ิด้เช่ื�อไว่รัสีน้�ได้้จากการ

ไอ	 จาม่	 การใช่้อุปกรณ์ร่ว่ม่กัน	 เช่่น				

แก้ว่น�ำ	 ม่้ด้โกน	 หรือการม่้เพ่ศสัีม่พ่ันธิ์

กับผู้ป่ว่ยก็สีาม่ารถูต่ิด้เช่ื�อไว่รัสีน้�ได้้	

	 อาการป่ว่ยน้�เป็นโรคัยอด้ฮึิต่

ของว่ัยรุ่นแถูบยุโรป	แม่้ว่่าจะม่้เช่ื�อไว่รัสี

ช่นิด้น้�เกิด้ขึ�น	 และเป็นที่้�รู้จักม่านานแต่่

ก็ยังไม่่ม่้ว่ัคัซึ่้นป้องกันไว่รัสีต่ัว่น้�	 ไม่่ม่้ยา

รักษานอกจากรักษาไปต่าม่อาการ	 ซึ่ึ�ง

อาการป่ว่ยจะคัล้ายกับอาการเป็นหว่ัด้	

เช่น่	ออ่นเพ่ล้ย	เปน็ไข	้เจ็บคัอ	ปว่ด้กลา้ม่

เนื�อ	เบื�ออาหาร	เป็นต่้น	โรคัน้�ต่้องต่รว่จ

เลือด้อย่างละเอ้ยด้จึงจะพ่บเช่ื�อ	 เช่ื�อ

ไว่รัสีช่นิด้น้�ไม่่ได้้เป็นอันต่รายถึูงช่้วิ่ต่	

และการป่ว่ยไข้ของแต่่ละคัน	 ก็ใช่้ระยะ

เว่ลาสีั�นยาว่ไม่เ่ที่า่กนั	และแม่ว้่า่รา่งกาย

จะแข็งแรงขึ�น	 และดู้ปกต่ิ	 แต่่เช่ื�อต่ัว่น้�

กลับไม่่จากไปไหน	 จะอยู่ในร่างกายไป

ต่ลอด้	 นั�นหม่ายคัว่าม่ว่่า	 หากร่างกาย

และภููม่ิคัุ้ม่กันอ่อนแอเม่ื�อไหร่	 เจ้าไว่รัสี

ต่ัว่น้�ก็จะกลับม่า
ส่ัว่นการุป่็ว่ย่ไข้ี้อย่่างท้ี่�

สัอง คือโรุคคว่าม่ผิัดูป็กติ้ในการุ
กิน หรืุอ Essstörung ใคัรที่้�ไม่่เคัย

ได้ย้นิ	ฟัังช่ื�อน้�แลว้่ก็อาจจะคัดิ้ว่า่แปลกๆ	

แต่่ม่ันก็คัือโรคัช่นิด้หนึ�ง	 ซึ่ึ�งอาจจะฮึอต่

ฮึิต่ในหมู่่คันที่้�คัว่บคัุม่น�ำหนัก	 และกลัว่

อ้ว่น	 แต่่จริงๆ	 แล้ว่	 ม่ันม่้สีาเหตุ่อื�นที่้�				

ซัึ่บซ้ึ่อนเก้�ยว่โยงกับพ่ฤต่ิกรรม่คัว่าม่ผิด้

ปกต่ใินการกนิอยูด่้ว้่ย	ซึึ่�งเป็นปัญหาที่าง

จิต่	 ปัญหาที่างจิต่ของว่ัยรุ่นนั�น	 ม่้

ม่ากม่ายหลายประการ	ทัี่�งจากคัรอบคัรวั่	

สีภูาพ่แว่ด้ล้อม่ที่างสีังคัม่	 บุคัลิกภูาพ่

และอื�นๆ	 โรคัคัว่าม่ผิด้ปกติ่ในการกินท้ี่�

สี่งผลจากจิต่	ที่้�โยที่ะกาพ่บในว่ัยรุ่น	คัือ	

การที่้�สีม่องสีั�งให้หยุด้กิน	 ไม่่หิว่	 ไม่่กิน	

นานเป็นเด้ือน	สี่งผลให้น�ำหนักลด้ลงถูึง	

20	กิโลกรัม่	การที่ำงานของร่างกายผิด้

ปกต่ิและรว่นไปหม่ด้	 สี่งผลเก้�ยว่โยงกัน

ที่ั�งต่ัว่คันป่ว่ย	คัรอบคัรัว่	โรงเร้ยน	และ

สีังคัม่	

	 ที่ั�งสีองโรคัที่้�กล่าว่ข้างต่้นเกิด้

ขึ�นกับว่ัยรุ่นใกล้ต่ัว่	และว่ัยรุ่นที่้�โยที่ะกา

รู้จัก	 เริ�ม่แรกกับการรับม่ือของทัี่�งสีอง

อาการป่ว่ยนั�น	 นับเป็นคัว่าม่ผิด้พ่ลาด้

อย่างม่หันต่์	 เพ่ราะเข้าใจคัาด้เคัลื�อนไป

ว่่า	ว่ัยรุ่นช่อบที่ำต่ัว่ม่้ปัญหา	ว่ัยรุ่นเร้ยก

ร้องคัว่าม่สีนใจ	 ว่ัยรุ่นก็ต่้องวุ่่นแบบน้�

แหละ	จนอาการที่างรา่งกายเริ�ม่แสีด้งให้

เห็นชั่ด้จึงได้้พ่าไปพ่บหม่อ	 แม่้ว่่าจะถูึง

ม่ือหม่อ	 แต่่การว่ินิจฉัยของหม่อจาก

อาการที่ั�ว่ไปก็คัลาด้เคัลื�อน	และใช่้เว่ลา

นาน	 ทัี่�งสีองกรณ้ท้ี่�เกิด้ขึ�นกว่่าจะได้้พ่บ

กบัหม่อเฉพ่าะที่าง	ที่้�ต่รว่จจนพ่บสีาเหตุ่

ที่้�แที่้จริง	 ก็เล่นเอาว่ัยรุ่นหม่ด้พ่ลังกาย

พ่ลังใจ

	 คันแรกที่้�ป่ว่ยจากไว่รัสี	 ไม่่

เข้าใจว่่าที่ำไม่ต่นเองจึงกลายเป็นเด้็กไร้

พ่ลัง	ไร้แรงในการที่ำกิจกรรม่ต่่างๆ		ไร้

สีม่าธิิ	 การเร้ยนแย่ลง	 หยุด้เร้ยนบ่อย	

เด้้�ยว่ก็ป่ว่ย	 เด้้�ยว่ก็ป่ว่ย	อะไรๆ	ก็แย่ไป

หม่ด้	บางที่้ก็นอนร้องไห้	 กลายเป็นเด้็ก

อ่อนแอ	 และเริ�ม่แสีด้งออกแปลกๆ	 จน

ต่้องพ่าไปพ่บจิต่แพ่ที่ย์	เพ่ื�อให้เขาได้้พู่ด้

คัุยและเข้าใจว่่าเม่ื�อเกิด้อาการ

ป่ว่ยก็ต้่องรักษา	 ต่้องอยู่กับม่ัน

ต่อ้งต่อ่สีูก้บัม่นั	เพ่ื�อใหต้่นเองกลบั

ม่าเหม่ือนเด้ิม่

	 คันที่้�ป่ว่ยจากคัว่าม่ผิด้ปกต่ิใน

การกินต่้องพ่บจิต่แพ่ที่ย์	ต่้องเข้ารับการ

บำบัด้	 และเร้ยนรู้การกินใหม่่	 ค่ัอยๆ	

สีรา้งพ่ลงัฟั�นฟัรูา่งกาย	เพ่ื�อให้กลับม่าใช่้

ช่้ว่ิต่ได้้อย่างอย่างปกต่ิ	

	 สีำหรับผู้ปกคัรองที่้�เล้�ยงลูกว่ัย

รุ่นแล้ว่ไม่่ม่้ปัญหาใด้ๆ	 เลย	 นับว่่าที่่าน

โช่คัด้้ที่้�สีุด้แล้ว่	กรณ้ที่้�เกิด้ขึ�นกับว่ัยรุ่นที่้�

กลา่ว่ถูงึที่ั�งสีองกรณน้ั�น	ถูอืเปน็เรื�องหนกั

หนาสีาหัสีสีำหรับพ่่อแม่่	 เพ่ราะเด้็กทัี่�ง

สีองคัน	เต่บิโต่ม่าอยา่งปกติ่ด้	้ไม่ม่่ป้ญัหา

ด้้านการเล้�ยงดู้	 การเร้ยนด้้	 สีนุกสีนาน

กบักจิกรรม่ม่ากม่าย	รา่เรงิแจม่่ใสี	พ่อ่แม่่

สีนับสีนุนสี่งเสีริม่ที่ั�งเรื�องการเร้ยนและ

เรื�องที่างสีังคัม่	แต่่บางเรื�องราว่ที่้�เกิด้ขึ�น

ก็อาจจะเป็นเรื�องไม่่คัาด้คัิด้	 ไม่่คัาด้เด้า

ได้้	

	 ว่ยัรุน่เปน็ช่ว่่งว่ยัหวั่เล้�ยว่ต่วั่ต่อ่

ของช้่ว่ติ่	เด้ก็ท้ี่�กำลงัเต่บิโต่ไปสู่ีคัว่าม่เปน็

ผู้ใหญ่นั�น	 ต่้องอาศัยสีภูาพ่จิต่ใจท้ี่�เข้ม่

แข็งในการรบัม่อืกบัคัว่าม่เปล้�ยนแปลงที่้�

เกิด้ขึ�น	 พ่่อแม่่	 คันในคัรอบคัรัว่และคัน

ใกล้ช่ิด้	 ต้่องเข้าใจถูึงปัญหา	 และคัว่าม่

ต่้องการ	 ช่่ว่ยประคัับประคัองและ

กระตุ่น้คัว่าม่รูส้ีกึถูงึคัณุคัา่ในต่วั่เอง	รว่ม่

ที่ั�งคัอยให้คัว่าม่ช่่ว่ยเหลือในการปรับ

คัว่าม่คัิด้	 และปรับพ่ฤต่ิกรรม่ให้เหม่าะ

สีม่เพ่ื�อให้การเปล้�ยนผ่านของช่่ว่งว่ัยน้�	

เป็นไปได้้อย่างราบรื�น	และบางคัรั�งหาก

เกินกำลังของคันในคัรอบคัรัว่ที่้�จะช่่ว่ย

เหลือได้้	 ก็ต่้องพ่ึ�งพ่าผู้เช่้�ยว่ช่าญให้ช่่ว่ย

ขับเคัลื�อนกระบว่นการนั�น	

	 โยที่ะกาขอสีง่กำลังใจให้กบัพ่อ่

แม่แ่ละต่วั่ว่ยัรุน่ท้ี่�พ่บเจอปัญหาและเรื�อง

ยากๆ	 ของช่่ว่งว่ัยน้�	 ขอให้ก้าว่ผ่านด้้ว่ย

พ่ลังกายพ่ลังใจที่้�เข้ม่แข็งนะคัะ..
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D o  y o u   
need 
a hug?
แมื ่อย่ากให �กอด้				
ไหมืคะ

อย่างน้�คังไม่่สีาม่ารถูไปถูึงยังคัว่าม่เป็น

แม่่ที่้�ปักธิงไว่้แน่นอน	

	 เม่ื�อต่อนที่้�ลูกสีาว่อายุ	 7	 ขว่บ	

เกิด้ทีุ่่ม่เถู้ยงไม่่พ่อใจกับแม่่ในบางเรื�อง	

ว่นันั�นเธิอคังโม่โหขนาด้หนกั	เพ่ราะร้อง

กร้�ด้กระที่บืเที่า้เร่าๆ		ด้ว้่ยคัว่าม่ถูอืต่วั่ว่า่

เป็นแม่่	 ม่ด้รู้สีึกว่่าสีอนกันม่าขนาด้น้�	

ที่ำไม่ยังที่ำกริยาแบบน้�ได้้	ก็แว่้ด้กลับไป

ว่่า	“กร่๊ดออกม่าแบบน่้ได้ยังไง พูดกับ

แม่ด่่ๆ  เด่ย๋วน่น้ะ แล้ว้กห็ยุดกระที่บืเที่า้

ด้วย”	 แที่นที่้�จะที่ำให้เธิอสีงบลงเธิอก็

ต่ะโกนใสี่หน้าแม่่	 “ไม่่ขอโที่ษ ม่ะล้ิไม่่

ผิด แม่่นั�นแหล้ะไม่่ฟงกันบ้างเล้ย” ว่่า

แล้ว่ก็ว่ิ�งต่ึงต่ังขึ�นห้อง	 แล้ว่ปิด้ประตู่

กระแที่กเสี้ยงด้ังพ่ิเศษด้ังปั�ง!!	 จนบ้าน

สีะเที่อืน	ณ	ต่อนนั�นม่ด้ขนลกุซึู่	่ต่กใจกบั

สีิ�งท้ี่�เกิด้ขึ�น	 ไม่่ได้้ต่กใจว่่าลูกสีาว่ท้ี่�แสีน

น่ารักกลายเป็นแบบน้�ได้้อย่างไร	 แต่่

ต่กใจว่า่นั�นคืัอ	“ฉันเอง”	เหมื่อนได้ม้่อง

เห็นต่ัว่เองในภูาคัย่อสี่ว่นลงไป	 กริยา

ร้ายกาจแบบน้�ก็คืัอ	 ต่อนที่้�ม่ด้โม่โหไม่่

พ่อใจแลว้่ด้ลุกู	ต่ว่าด้ลกูนั�นแหละ	ลกูจะ

เร้ยนแบบม่าจากใคัรถู้าไม่่ใช่่แม่่	 ที่้�เล้�ยง

ม่าต่ั� งแต่่อ้อนแต่่ออก	 เว่ลาผ่านไป

ประม่าณ	10	กว่่านาที่้	พ่ายุอารม่ณ์ของ

โ ด้ ยม่ด้ เ อ็ ก ซึ่ ์

	 กว่า่มืด้จะต้ดั้สู่นิใจมืล่ก้	

กเ็ข้�าสู่้ก่ารืแต่้งงานปทีี่่�	10	แล�ว่
ก่อนหน้านั�นคัิด้ม่าเสีม่อว่่าการเป็นแม่่	

เป็นภูาระที่้�ยิ�งใหญ่ม่าก	 และเรายังไม่่

พ่ร้อม่ที่้�จะสีละคัว่าม่สีนุกสีนานในช่้ว่ิต่	

คัว่าม่เบาสีบายตั่ว่ไม่่ต้่องห่ว่งหน้าพ่ะว่ง

หลงั	ซึ่ึ�งในคัว่าม่เปน็จรงิแลว้่	พ่อม่ล้กู	ม่นั

ก็คืัอภูาระท้ี่�ใหญ่อย่างที่้�เคัยกังว่ลนั�น

แหละคัะ่	แต่เ่ปน็ภูาระที่้�เราพ่รอ้ม่เต่ม็่ใจ	

จะแบกรับ	 และใช่่ว่่าช่้วิ่ต่จะหม่ด้คัว่าม่

สีนุกสีนานรื�นเริง	 กลับกลายเป็นว่่าม่้

เรื�องบันเที่ิงให้ชุ่่ม่ช่ื�นใจต่ลอด้เส้ีนที่าง

ของการเป็นแม่่เลยที่้เด้้ยว่

	 พ่่อแม่่แต่่ละคัน	 ก็จะม่้ภูาพ่

ลกัษณข์องการเป็นพ่อ่แม่ท่ี่้�ปกัธิงไว้่ในใจ	

ม่ด้เองก็อยากเป็นแม่่ที่้�คัูล	 เป็นแม่่ที่้�เข้า

อกเข้าใจ	เป็นต่้นแบบด้้ๆ	ให้แก่ลูก	สีาม่้

เคัยพู่ด้ว่่า	เราจะต่ั�งธิงไว่้อย่างไรก็ได้้	แต่่

เราสีาม่ารถูที่ำได้แ้คั	่ลมิ่ติ่ของเราเที่า่นั�น

แหละ	อยากเปน็แม่ท่ี่้�ลกูเขา้หาได้ท้ี่กุเม่ื�อ	

แต่ท่ี่ำต่วั่จกุจกิ	จูจ้้�	บน่สีาม่ว่นัแปด้ว่นัไม่่

จบ	ที่ำต่วั่เปน็แม่ท่ี่้�	“ตอ้งฟงฉันัี้เพรัาะฉันัี้

รัู้ด้กวิ่า ฉัันี้เกิดมีาก่อนี้ แลูะฉัันี้เป็นี้แมี่” 

ลกูก็สีงบลง	เธิอเด้นิม่าหาแม่ด่้ว้่ยหนา้ต่า

หงอยๆ	แลว้่บอกว่า่	“ม่ะล้ขิอโที่ษนะคุะ

แม่่” แล้ว่เรานั�งกอด้กันเง้ยบๆ	ม่ด้บอก

ว่่า	“ม่ะล้ิรู้ม่ั้ยลู้ก แม่่คิุดว่าแม่่เปนคุน

ที่ำให้ม่ะล้เิปนแบบนัน้เอง” ลูกสีาว่ม่อง

หน้าแม่่ด้้ว่ยสีายต่าเต่็ม่ไปด้้ว่ยคัำถูาม่	

ม่ด้จึงนั�งอธิิบายไปว่่า	 ทีุ่กคัรั�งที่้�แม่่โม่โห	

ม่้หลายคัรั�งที่้�แม่่ระงับต่ัว่โกรธิไม่่ได้้	

กลายเป็นยกัษท้์ี่�ไม่่นา่รัก	ด้	ุต่ว่าด้ลกูออก

ไป	 ซึ่ึ�งม่ะลิอาจจะจำภูาพ่นั�นไปโด้ยไม่่รู้

ต่วั่	และกแ็สีด้งออกม่าเองอตั่โนม่ตั่แิบบ

ท้ี่�คิัด้ว่า่ถูา้คันเราโกรธิต่อ้งปลอ่ยอารม่ณ์

รุนแรงออกม่าถูึงจะระบายคัว่าม่อึด้อัด้

ในใจที่้�ใกลจ้ะระเบิด้ได้	้ที่้�จรงิแลว้่เราฝีกึ

การจดั้การคัว่าม่โกรธิแบบไม่ต้่่องรุนแรง

ได้้นะ	 ม่ะลิได้้ฟัังแล้ว่พ่ยักหน้ากับแม่่ว่่า	

“จริงด้วยคุ่ะแม่่ ม่ันเหม่ือนในใจเราจะ

ระเบิดออกม่าจริงๆ ตืัวโกรธม่ันที่ำให้

เราเปนแบบนั้น” ว่ันนั�นเรานั�งกอด้กัน

แลว้่กว็่างแผนกนัว่า่	ถูา้เม่ื�อไหร่คันใด้คัน

หนึ�งโกรธิ	 และกำลังจะกลายเป็นยักษ์	

อ้กคันจะช่่ว่ยกันเต่ือน	

โด้ยใช่้รหัสีลับว่่า	 “Do you 
need a hug” -	“อย่ากให�

กอด้ไหมืคะ”
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• คาถา ของ
• ความสััมพัันธ์์

	 พ่ิม่พ่์เข้ยว่ช่้ว่ิต่	

	 ม่ันไม่่สีำเร็จที่ันที่้ใน

คัรั�งแรก	 เพ่ราะเจ้าต่ัว่โกรธิมั่น

ไม่เ่คัยถููกกำราบม่ากอ่น	แต่่เม่ื�อ

เราฝีึกกล่อม่เกลาหลายคัรั�งเข้า	

จากที่้�เม่ื�อคัว่าม่โกรธิประทีุ่ขึ�น	

ลกูเขา้ม่ากอด้	ม่ด้เองก็ยงัฮึดึ้ฮึดั้

ยังอยากดุ้	อยากสีอน	อยากจน

ต่อนน้�เพ่้ยงแคั่ลูกเอ่ยปากว่่า	

“แมื่คะ 	 Do you 
need a hug?” ม่ด้
กส็ีงบลงเหมื่อนถูอด้ปลั�ก	สูีด้ลม่

หายใจยาว่ๆ	 แล้ว่ยิ�ม่ให้ลูก	

“ขอบคุุณที่่�เตืือนแม่่นะคุะ ตืัว

โกรธหน่ไปแล้้ว” 

	 ซึึ่�งเม่ื�อต่ัว่โกรธิหายไป

แล้ว่	 เราก็สีาม่ารถูพู่ด้คัุยถูึง

สีถูานการณ์หรือแนะนำสีิ�งท้ี่�ลกู

ที่ำผิด้ได้้โด้ยไม่่ม่้อารม่ณ์ร้าย

เจือปน	 สี่งผลให้ลูกเองก็พ่ร้อม่

จะรับฟังัเรื�องราว่ได้้ง่ายขึ�นและ

ไม่รู่สึ้ีกว่า่แม่ก่ำลงัจับผิด้	การต่่อ

ต่้านก็เกิด้ขึ�นน้อย	 สีิ�งที่้� เป็น

ผลพ่ลอยได้้ขนานใหญ่ก็คัือ	ลูก

ก็เร้ยนรู้ว่ิธ้ิจัด้การคัว่าม่โกรธิใน

แบบเด้้ยว่กับแม่่	โด้ยว่ิ�งม่ากอด้

แม่่เองเม่ื�ออารม่ณ์กำลังคัุกรุ่น	

“แม่่คุะช่่วยกอดไล่้ตัืวโกรธให้

ม่ะล้ิด้วย” 	 	

	 ม่ด้ม่องต่ัว่เองและลูก	

แล้ว่ก็รู้สึีกต่ึ�นตั่นใจว่่า	 ม่นุษย์

น้อยๆ	 คันน้�ที่ำให้เราอยากจะ

พ่ัฒนาต่ัว่ต่นภูายในของเราใน

ทีุ่กด้้านให้ม่ันด้้ขึ�นในทุี่กๆ	 วั่น	

การม่้ลูกที่ำให้ม่ด้อยากเป็นคัน

ด้้ขึ�น	เร้ยนรู้ปรับปรุงต่ัว่ในทีุ่กๆ	

ว่นั	ถู้าจะม่ค้ัำถูาม่ว่า่อะไรคัอืลม่

ใต่้ปีกท้ี่�พ่ยุงให้ม่ด้บินได้้สูีงขึ�น	

บินได้้ไกลขึ�น	 ม่ด้ก็จะนึกถูึง

ม่นุษย์ต่ัว่น้อยๆ	 คันน้�น้�แหละ

คั่ะ...

เป็ล้ี้�ย่นแป็ลี้งเพืั�อให้แก่นแท้ี่ ขี้องช้ิวิ่ต้เติ้บโต้ 
สััจธรุรุม่แก่นแท้ี่ขี้องช้ิวิ่ต้ ศ้ลี้ สัม่าธิ ปั็ญญา 

โดย เมี้ยฝรัั�ง นี้อกกรัอบ

	 เคัยสีงสีัยไหม่	ที่ำไม่ช่้ว่ิต่คันบางคัน	เจอคัว่าม่สีัม่พ่ันธิ์ที่้�แย่ๆ	ม่าต่ลอด้	เริ�ม่

ต่ั�งแต่่คัว่าม่สีัม่พ่ันธิ์ในคัรอบคัรัว่	พ่่อ	แม่่	ลูก	พ่้�	น้อง	ญาต่ิ	สีาม่้	ภูรรยา	หรือ	เพ่ื�อน	

ฯลฯ	ที่ำไม่คันบางคันม่้ช่้ว่ิต่ที่้�ม่้คัว่าม่สีุข	ม่้คัว่าม่สีัม่พ่ันธิ์ที่้�ราบรื�นยืนยาว่กับทีุ่กๆคัน

รอบต่ัว่	ถู้าต่่อม่อยากรู้เริ�ม่ที่ำงาน…ต่ั�งใจอ่านด้้ๆ	นะเจ้าคัะ

	 สี่งเสีริม่	 สีนับสีนุน	คัือ	หัว่ใจหลักของทีุ่กคัว่าม่สีัม่พ่ันธิ์	 เป็นด้ั�งคัาถูาม่หา

เสีน่ห์	 คัาถูาป้องกันภัูยท้ี่�คัว่รร่ายก่อนเริ�ม่ต้่นสีร้างคัว่าม่สัีม่พั่นธ์ิกับบุคัคัลรอบข้าง	

เริ�ม่ปฐิม่บที่	โด้ยสีำรว่จภูายในใจต่วั่เราเอง	เราต่อ้งการคันน้�	เป็นคันรกั	ต่อ้งการเปน็

เพ่ื�อนกับคันน้�	 ต่้องที่ำงานในองคั์กรน้�	 ฯลฯ	 เรืาต้�องการืนำบ่คคลที่่�กล่าว่มืา	หรืือ

องค์กรืที่่�กล่าว่มืา	มืาเต้ิมืกิเลสู่เรืาให�เต้็มื!!!	หรือเราต่้องการรัก	ต่้องการให้	เข้าไป

สีรา้งประโยช่น	์เขา้ไปสีนบัสีนนุ	ส่ีงเสีรมิ่ใหพ้่ว่กเขาหรอืองคัก์ร	กา้ว่หนา้เจรญิเต่บิโต่

ไปพ่ร้อม่ๆกันกับตั่ว่เรา	 พู่ด้ง่ายๆคัือเราแสีว่งหาผลประโยช่น์จากคัว่าม่สีัม่พ่ันธ์ิฝี่าย

เด้้ยว่	หรือเราช่่ว่ยสีร้างประโยช่น์สี่งเสีริม่	สีนับสีนุน	ให้เขาหรือองคั์กรเจริญเต่ิบโต่

ก้าว่หน้าไปพ่ร้อม่ๆ	กับต่ัว่เรา

	 ทีุ่กคัว่าม่สีัม่พ่ันธิ์ที่้�ม่้การสีนับสีนุน	สี่งเสีริม่ซึ่ึ�งกันและกัน	เป็นผู้ให้และผู้รับ

ที่้�ม่ส้ีติ่	ต่ั�งอยูใ่นศ้ลธิรรม่ท้ี่�ด้	้เป็นลม่ใต้่ปีกให้กันและกัน	คัว่าม่สัีม่พั่นธ์ิแบบน้�จะยืนยาว่	

เจริญเต่ิบโต่ก้าว่หน้าไปพ่ร้อม่ๆกัน

	 คัว่าม่สัีม่พ่ันธิ์ใด้ๆ		ก็ต่าม่ที่้�สีร้างคัว่าม่ทุี่กข์ให้เรา	 คัว่าม่สัีม่พั่นธิ์นั�นไม่่ม่้วั่น			

ราบรื�นยืนยาว่	จบไม่่สีว่ยในคัว่าม่สีัม่พ่ันธิ์ที่้�เต่็ม่ไปด้้ว่ยคัว่าม่ทีุ่กข์	 ย่อม่ม่้คันหนึ�งต่ก

เป็นเหยื�อและอ้กคันได้้ประโยช่น์	หรือต่่างฝี่ายต่่างด้ึงให้ช่้ว่ิต่ด้ิ�งต่�ำลงที่ั�งคัู่	จากคัว่าม่

ม่ดื้บอด้ของกเิลสีคัรอบงำ	ถูา้เจอคัว่าม่สีมั่พ่นัธิท์ี่้�เปน็ที่กุขส์ีำรว่จใจเรา	คัว่าม่สีมั่พั่นธิ์

น้�สี่งเสีริม่สีนับสีนุนให้เราเต่ิบโต่	 ในที่างโลกหรือที่างจิต่ว่ิญญาณหรือไม่่	ถ้้าคำตอบ

บอกวิ่า…ไมี่ ถ้อยด้กวิ่า…ไมี่เอาด้กวิ่า 555...

	 อยา่ไปเสีย้เว่ลาไปเปล้�ยนสีนัด้านใคัร	อยา่ปลอ่ยใหช้่ว้่ติ่ถูกูด้งึต่�ำลงจากคัว่าม่

สีัม่พ่ันธิ์จอม่ปลอม่	 เพ่ราะในโลกใบน้�เราสีาม่ารถูเปล้�ยนช่ะต่าช่้วิ่ต่เราได้้	 โด้ยการ

เปล้�ยนสีันด้านไม่่ด้้	และนำคันไม่่ด้้ออกไปจากช่้ว่ิต่เรา

	 อายุประม่าณ35ปี	ช่้ว่ิต่แม่่ว่าด้เริ�ม่เจอคัาถูาน้�	และเริ�ม่สีำรว่จคัว่าม่ทีุ่กข์ที่้�

เกิด้จากคัว่าม่สีัม่พ่ันธิ์	ในสีถูานะต่่างๆ	พ่้�น้อง	ญาต่ิม่ิต่ร	เพ่ื�อน	ฯลฯ	อายุประม่าณ	

40	 ปี	 แม่่ว่าด้หลุด้พ่้นจากคัว่าม่สีัม่พ่ันธิ์จอม่ปลอม่	 ที่้�ก่อให้เกิด้คัว่าม่ทีุ่กข์ในทีุ่กรูป

แบบ	ม่้คัว่าม่สีุขกับคัว่าม่สีัม่พ่ันธิ์ที่้�ด้้ๆ	อย่างแที่้จริง	

	 ที่กุคัว่าม่สัีม่พั่นธ์ิที่้�จะเกิด้ขึ�นในปัจจุบนัและอนาคัต่	แม่ว่่าด้ร่ายคัาถูาป้องกัน

ภูัยไว่้ก่อนเสีม่อ	 แม่่ว่าด้เลือกแคั่คัว่าม่สีัม่พ่ันธิ์ที่้�สีนับสีนุน	 สี่งเสีริม่	 สีร้างประโยช่น์	

สีร้างคัุณคั่า	เต่ิบโต่เจริญก้าว่หน้าไปด้้ว่ยกันเจ้าคั่ะ
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สีุขภูาพ่กาย	-	ใจ

	 เพ่ื�อนร่ว่ม่งานได้ม้่า		รอ

อยูก่อ่นแลว้่	ไม่ร่อช่า้	ที่กุคัน

เด้ินไปต่รงลานต่ากใบช่า	ม่้

แคัร่ไม่้ไผ่	เร้ยงยาว่	เป็นที่ิว่

แถูว่เต่็ม่ลานกว่้าง	 	 เพิ่ง

หลังคัาที่ำจากต่าข่ายถูัก

โปร่ง	 ใช่้ระบบชั่กลอกรอบ

บริเว่ณ	 เพ่ื�อให้เกิด้ร่ม่เงา	

ป้องกันม่ิให้แสีงแด้ด้	 สี่อง

ผ่านสีัม่ผัสีใบช่าโด้ยต่รง		

เราช่่ว่ยกันเกล้�ยยอด้ช่าให้

กระจายตั่ว่	ในกระจาด้ไม้่ไผ่

ที่รงกลม่ขนาด้ใหญ่	 ม่้คัน

งานอ้กหลายคันเข้าม่าช่่ว่ย

กัน	 ที่ำงานต่ลอด้ช่่ว่งเช่้า	 ว่ิธิ้น้�ช่่ว่ยให้เกิด้

ปฎิิกิริยาออกซึ่ิเด้ช่ันของเอนไซึ่ม่์ได้้ง่าย	

และที่ำให้ปริม่าณสีารต้่านอนุม่ลูอิสีระ	และ

คัณุค่ัาที่างโภูช่นาการของช่ายังคังไว้่ให้ม่าก

ที่้�สีุด้

	 แม่้ว่่าช่าขาว่	 จะม่้ขั�นต่อนการ

ผลิต่ ท้ี่� ไม่่ ซัึ่บ ซ้ึ่อน	 แต่่ ก็ม่้ ผู้ ผ ลิต่ น้อย	

เนื�องจากคัว่าม่อ่อนไหว่ต่่อสีภูาพ่อากาศ	

และจำเปน็ต้่องด้แูลอยา่งใกลช้่ดิ้	ยอด้ช่าต่มู่	

จะถูกูเก็บเก้�ยว่ในต่น้ฤด้ใูบไม่ผ้ล	ิและจะคัดั้

เก็บเฉพ่าะยอด้ที่้�ม่้คัว่าม่สีม่บูรณ์	 	 รูป

ลักษณ์เหม่ือนเข็ม่	และม่้ขนสี้ขาว่ประกาย

เงินปกคัลุม่อยู่	อันเป็นที่้�ม่าของช่ื�อ	ไป๋หาว่	

อิ�นเจนิ		(White	Hair	Silver	Needle)	ยอด้

ช่าที่้�เก็บได้้	 จะผ่านขบว่นการต่ากแห้งใน

ระยะเว่ลาที่้�สีั�นเพ่้ยง		2-3	ว่ัน		และด้้ว่ยว่ิธิ้

ธิรรม่ช่าต่ิ	 โด้ยอาศัยสีายลม่และแสีงแด้ด้		

ยังด้้ที่้�ช่่ว่งน้�อากาศไม่่แปรปรว่น	 เร้ยกว่่าด้้

ที่้เด้้ยว่	ไม่่ช่ื�นฝีนหรือแห้งจนเกินไป	เพ่ราะ

ภููม่ิอากาศม่้ผลกระที่บต่่อการต่ากยอด้ช่า

อย่างม่าก	ถู้าในอากาศม่้คัว่าม่ช่ื�นสีูง	ยอด้

ช่าที่้�ได้้จะเป็นสี้แด้ง	 และม่้กลิ�นอับช่ื�น	 ถู้า

แสีงแด้ด้แรงกล้า	 และอากาศแห้งเกินไป	

จะที่ำให้ยอด้ช่าแห้งเป็นสี้เที่าเข้ม่	 และไร้

กลิ�นหอม่	จึงต่้องใช่้คัว่าม่ระม่ัด้ระว่ังในขั�น

ต่อนน้�ที่้�สีุด้	 เพ่ื�อให้กลิ�นและรสีช่าต่ิของช่า

ขาว่	ยังคังคัว่าม่สีด้ช่ื�น	นุ่ม่นว่ล	ชุ่่ม่คัอ	และ

เป็นเคัรื�องด้ื�ม่ที่้�ม่้ประโยช่น์ต่่อสีุขภูาพ่		

ชาขาวแห่่งฝููเจีียน 
โด้ย่	คนปรื่งช่า			

																																																																																																					

ต่ลาด้เช่้าของเม่ืองฝีูต่ิง	เนืองแน่นไปด้้ว่ยพ่่อคั้าแม่่ขาย	และผู ้คันท้ี่�ม่าจับ
จ่ายซืึ่�อของ	ดู้ไปก็ไม่่ต่่างจากต่ลาด้ต่่างจังหว่ัด้ในเม่ืองไที่ยสีักเที่่าไร	ที่้�จะ
ต่่างก็คังจะเป็นอากาศ	สีายลม่เย็นที่้�พ่ัด้ม่าเป็นระยะๆ	ยังคังคัว่าม่หนาว่

เย็นแม่้จะเป็นต่้นฤดู้ใบไม่้ผลิ	ที่ำให้ผู ้เข้ยนต่้องเด้ินขยับหาคัว่าม่อุ ่น
ของแสีงแด้ด้ยาม่เช่้า		

แต่่ม่ก้ารวิ่จยัและที่ด้สีอบใบช่า	พ่ร้อม่งาน

ข้อเข้ยน	 ก็คังต่้องอยู่อ้กหลายว่ัน	 แต่่ที่้�

แน่ๆ 	ต่อนน้�	ที่ั�งศษิยแ์ละอาจารย์กำลงัเด้นิ

ที่างเข้าโรงช่า	เพ่ื�อที่ด้สีอบช่าขาว่	รุ่นแรก

ของฤดู้ใบไม่้ผลิ		

	 ต่ั ว่ โรงงานผลิต่ช่าต่ั� งอยู่ ใน

ที่่าม่กลางสีว่นช่า	 	 ที่้�น้�เป็นไร่ช่าเช่ิงนิเว่ศ	

ต่ั�งอยู่บริเว่ณไหล่เขา	 ไที่่เหลาช่าน	 เป็น

แหล่ งที่้� ผลิต่ช่าขาว่ที่้�ม่้ช่ื� อ เสี้ยงของ

ประเที่ศจ้น	 และได้้รับการขนานนาม่ว่่า	

เป็นอำเภูอสีาธิิต่การพ่ัฒนาอุต่สีาหกรรม่

ใบช่า	และเปน็อำเภูอใบช่าเกษต่รอนิที่รย้์		

1	ใน	10	อันด้ับของประเที่ศจ้น	

	 เมื่องฝูีต่งิเป็นเมื่องขนาด้กลาง	ที่้�

ต่ั�งอยู่ในม่ณฑลฝีูเจ้�ยน	 หรือที่้�เราเร้ยกว่่า

ฮึกเก้�ยน	ที่้�น้�ม่ป้ระช่ากรโด้ยรว่ม่	600,000	

คัน		ประช่ากรกว่่า	380,000	คัน	ที่ำงาน

ในอุต่สีาหกรรม่ช่า	 	 ทัี่�งในไร่ช่าและฝี่าย

ผลติ่	คัว่าม่ที่้�เปน็เม่อืงแหง่เกษต่รไรช่่า	จงึ

ที่ำให้การพ่ัฒนาเม่ือง	 เป็นไปแบบคั่อย

เป็นคั่อยไป	 ผู้เข้ยนรับรู้ถึูงกลิ�นอายของ

ว่ัฒนธิรรม่ดั้งเด้ิม่ของต่ึกราม่บ้านช่่อง	 ที่้�

ผสีม่ผสีานกับคัว่าม่เจริญของยคุัใหม่	่แต่ก่็

เข้ากันได้้อย่างน่าดู้และสีว่ยงาม่	 กำลัง

เพ่ลินกับการยืนช่ม่เม่ือง	รถูตู่้สี้ขาว่ขนาด้

กลาง	 ผูกรถูพ่่ว่งต่่อที่้ายม่าจอด้ต่รงหน้า	

ประต่ดู้า้นผูโ้ด้ยสีารเปิด้ออก	ช่ายกลางคัน

เด้นิลงม่าที่กัที่ายอยา่งรา่เรงิ	อาจารยห์ว่งั	

ต่งิ	ยู	เซึ่ย้นช่า	แหง่ฝูีเจ้�ยนนั�นเอง		อาจารย์

หว่งั	เปน็ม่าสีเต่อรช์่าที่้�สีรา้งลกูศษิยล์กูหา

ออกม่าหลายรุ่น	 และเป็นท้ี่�ยอม่รับใน

ว่งการช่าที่ั�งในประเที่ศและต่่างประเที่ศ	

แล้ว่จะไม่่ให้ผู้เข้ยนภููมิ่ใจ	 ได้้อย่างไรเล่า	

เพ่ราะกว่่าจะได้้เป็นศิษย์	 ต่้องผ่านการ

ที่ด้สีอบม่ากม่าย	กลิ�นหอม่คัลา้ยกลิ�นหญา้

เข้ยว่โช่ยเข้าจมู่ก	จนต่้องเด้ินไปเปิด้หญ้า

ฟัางท้ี่�ที่้ายรถูพ่่ว่งดู้	 โอโฮึ....ต้่นกล้าช่า	

นอนเร้ยงเต่็ม่คัันรถูพ่่ว่ง	 อาจารย์หว่ังพู่ด้

ที่ันที่้�ว่่า	 อาจารย์ไปได้้ต่้นกล้าช่า	 ม่าจาก

ศูนย์เกษต่รใบช่า	 ที่้�เร้ยกม่าที่ำ	Work-

shop	 คัราว่น้�	 ก็คัือ	 แปลงที่ด้ลองช่า	 น้�

แหละ	 	 แน่นอนว่่าไม่่เพ้่ยงแต่่ลงต้่นกล้า	

       รว่งข้าว่			24			

Newsletter - ������� - April 2022.1.2.indd   24Newsletter - ������� - April 2022.1.2.indd   24 4/4/2565   21:36:584/4/2565   21:36:58



     25 		รว่งข้าว่

	 เราใช้่เว่ลาช่ว่่งบ่ายที่ด้สีอบช่า

และจด้บันทึี่ก	 ตั่ว่อย่างช่าถููกว่างเร้ยง

ยาว่		แต่่ละคันคัร�ำเคัร่งกบังานต่รงหน้า	

อาจารย์หว่ัง	 เร้ยกให้ทีุ่กคันพั่ก	 ด้ื�ม่น�ำ

ช่าที่้�สีว่นบัว่ข้างโรงช่า	 เป็นสี่ว่นที่้�ใช่้

สีำหรับรับรองแขกที่้�ม่าเยือนไร่ช่า	สีระ

บัว่ที่้�เห็นแต่่ใบบัว่เข้ยว่ช่ะอุ่ม่ไปทัี่�ว่ใน

ยาม่น้�		ผลดิ้อกบัว่ต่มู่โผล่ขึ�นม่าเหนือน�ำ	

รอเว่ลาท้ี่�จะบาน	 	 ปลาคัราฟัหลายตั่ว่	

ด้ำผุด้ด้ำว่่ายอย่างม่้คัว่าม่สีุข		ก้านของ

ต่้นหลิว่ไหว่ไปม่าต่าม่แรงลม่	 เป็น

เสีมื่อนร่ม่เงาให้กับศาลาจ้นหลังน้อย	

และแน่นอน	 ถูาด้เคัรื�องช่า	 จานขนม่	

และถู้ว่ยช่าเต่ร้ยม่พ่ร้อม่บนโต๊่ะหนิออ่น

ใต่้ต่้นหลิว่	 ขนม่โก๋หรือเร้ยกให้ไพ่เราะ

ว่่าขนม่บัว่หิม่ะ	 ขนม่เปี�ยะใส้ีถูั�ว่	 ขนม่

เหล่าน้�กินคัู่	กับด้ื�ม่ช่าได้้อย่างด้้	ผู้เข้ยน

และเพ่ื�อนร่ว่ม่งาน	 ต่่างม่องในถู้ว่ยช่า

อย่างสีนใจ	ถู้ว่ยไกว่ัน	ที่ำม่าจากเคัรื�อง

แก้ว่เนื�อด้้ 	 สีกัด้ลายด้อกท้ี่อลงบน					

ถู้ว่ยช่า	 	 ไกวิั นี้  คือ ถ้้วิยชีาในี้สุมัีย       

รัาชีวิงค์ห้มีิง มี้จิานี้รัอง ถ้้วิยชีาแลูะฝา

ปิด เป็นี้ชีุดถ้้วิยชีาสุำห้รัับห้น่ี้�งคนี้ 

ภายในี้มี้ชีาขาวิ ไป๋ห้าวิอิ�นี้เจิินี้ 

	 อาจารย์หว่ัง	 ให้ทีุ่กคันช่งช่า

ด้ว้่ยต่วั่เอง	น�ำต่อ้งไม่ร้่อนจดั้	(80	องศา)	

รนิน�ำลงในถูว้่ยช่า	น�ำแรกใหเ้ที่ที่ิ�งที่นัที่้	

เป็นการอุ่นถู้ว่ย	 และปลุกใบช่าท้ี่�หลับ

ไหลให้ต่ื�น	 น�ำสีองรินลงถู้ว่ยแล้ว่ปิด้ฝีา

ไว่้	1-2	นาที่้	ให้ใบช่าคัล้ใบ	จะได้้น�ำช่า

ที่้�ม่ก้ลิ�นหอม่และสีอ้อ่นสีว่ย	ช่าขาว่เขม็่

เงินม่้คัุณลักษณ์พ่ิเศษ	คัือ	 ใบช่าที่้�ลอย

อยู่เหนือน�ำเพ้่ยงช่ั�ว่คัรู่จะค่ัอยๆ	 ที่ิ�งตั่ว่	

เปน็แนว่ด้ิ�งลงน�ำ	บางใบที่ิ�งลงกน้ถู้ว่ยก็

ยังคังยืนด้ิ�ง	 	 อาจารย์หว่ัง	 ก็เป็นหนึ�ง

ที่่านท้ี่�ม่ักม่้เรื�องราว่	 นิที่านพ่ื�นบ้านม่า

เล่าให้ฟััง	 คัราว่น้�ก็เป็นต่ำนานช่าเข็ม่

เงิน	 เรื�องม่้อยู่ว่่า	 ในสีม่ัยราช่คั์หมิ่ง	 ม้่

ฮึ่องเต่้	 พ่ระองค์ัหนึ�ง	 ช่อบออกเย้�ยม่

ราษฎิร	เพ่ื�อรับรู้ปัญหาของราษฎิรด้้ว่ย

พ่ระองคัเ์อง	ระหว่า่งการเด้นิที่าง	กช็่ว่น

องค์ัรกัษ์แว่ะเข้าโรงน�ำช่า	เพ่ื�อหาช่าดื้�ม่	

ด้ับกระหาย	 เจ้าของโรงน�ำช่าเห็นคัว่าม่

ภููม่ิฐิานของลูกคั้าที่้�เด้ินเข้าม่าในร้าน	 จึง

ร้บเข้าม่าต่้อนรับ	 และเสีนอช่าช่ั�นเลิศม่า

เสีริฟั	 ระหว่่างท้ี่�ที่รงนั�งด้ื�ม่ช่า	 ก็ได้้รับฟััง

นักเล่าเรื�อง	 พู่ด้ยกย่องคัว่าม่ด้้และคัว่าม่

ยุต่ิธิรรม่ของฮึ่องเต่้	พ่ระองคั์ได้้รับฟัังเช่่น

นั�นก็พู่ด้กับองคั์รักษ์ว่่า	 คันเล่าเรื�องพู่ด้

ยกยอ่งพ่ระองคัเ์กนิไปหรือเปลา่	องคัร์กัษ์

ก็ทีู่ลไปว่่า	 ฮ่ึองเต่้ดู้แลไพ่ร่ฟั้าอยู่ เย็น

เปน็สีขุ	ปราบขนุนางช่ั�ว่	ใหก้ำลงัใจขนุนาง

ด้้	 แม่้แต่่ช่าในถู้ว่ยก็ยังให้คัว่าม่เคัารพ่

พ่ระองคั์	ฮึ่องเต่้จึงก้ม่ลงม่องใบช่าในถู้ว่ย	

เห็นยอด้ใบช่าทีุ่กใบลอยในแนว่ด้ิ�ง	 ลงน�ำ

อย่างสีว่ยงาม่	ก็หัว่เราะช่อบใจ	 ในคัำพู่ด้

ขององค์ัรักษ์	 และสีั�งช่าไป๋หาว่เอิ�นเจิน

เข้าไปใช่้ในว่ัง

ฟังต้ำนานแกล�มืน�ำช่า	ที่ำให�อรืรืถรืสู่ใน

การืด้ื�มื	เข้�าถึงรืสู่ช่าต้ิข้องน�ำช่าข้าว่เข้็มื

เงิน	ที่่�หอมืและน่่มืละมื่่นลิ�น	อ่กที่ั�งย่ังให�

ปรืะโย่ช่น์อก่มืากมืาย่ไมืแ่พ�ช่าเข้ย่่ว่	เช่น่

•	 ม่้สีารต่้านอนุมู่ลอิสีระสีูงม่าก	เพ่ราะ

ช่าขาว่ม่้สีาร	Catechins	และ	Poly-

phenals		ซึ่ึ�งเปน็โม่เลกลุจากพ่ชื่	ที่ำ

หน้าที่้� เป็นสีารต่้านอนุมู่ลอิสีระ

ภูายในรา่งกาย	สีารน้�จะปกปอ้งเซึ่ลล์

จากคัว่าม่เส้ียหายท้ี่�เกิด้จากสีาร

อนมุ่ลูอสิีระ	เพ่ราะสีารอนุม่ลูอสิีระม่้

ม่ากจะส่ีงผลเส้ียต่อ่ร่างกาย	ที่ำให้แก่

เร็ว่	 การอักเสีบภูายในเรื�อรัง	 ภููม่ิ

ต่า้นที่านออ่นแอ	ขนออ่นจากยอด้ต่มู่

ของช่าขาว่	ลักษณะคัล้ายผงฝีุ่น	 ละ

อองเล็กๆ	 น้�	 ม่้ประสิีที่ธิิภูาพ่ลด้การ

อักเสีบในเซึ่ลล์ผิว่หนังของม่นุษย์
•	 ในช่าขาว่	ม่้สีารต่้านม่ะเร็งในลำใสี้	 ม่้

การที่ด้ลองและวิ่จัยหลายคัรั�งพ่บว่่า	

สีารสีกัด้ของช่าขาว่ยับยั�งการเจริญ

เต่ิบโต่ของเซึ่ลล์ม่ะเร็งในลำใสี้ใหญ่	

และหยุด้การแพ่ร่กระจาย	 สีารต่้าน

อนมุ่ลูอสิีระจากช่าขาว่	ยงัช่ว่่ยปอ้งกนั

เซึ่ลล์ปรกต่ิ	 จากคัว่าม่เสี้ยหายจาก

โม่เลกุลที่้�เป็นอันต่ราย

•	 ช่าขาว่ยังช่ว่่ยยับยั�งการเติ่บโต่ของเช่ื�อ

จุลินที่ร้ย์	 (Antimicrobial	 activity)	

และช่่ว่ยเพ่ิ�ม่แบคัที่เ้รย้ที่้�ม่ป้ระโยช่นใ์น

ลำใส้ี	 ที่ำงานได้้ด้้ขึ�น	 ช่่ว่ยลด้คัลอเรสี

เต่อรอลช่นิด้		LDL	หรือไขม่ันเลว่

•	 ช่าขาว่เข็ม่เงิน	(Silver	Needle)	ช่่ว่ย

เพ่ิ�ม่ภููม่ิคุ้ัม่กัน	 และพ่ัฒนาขบว่นการ

ล้างพิ่ษ	 และขจัด้สีิ�งสีกปรกออกจาก

ร่างกาย

	 ช่าขาว่ม่ไิด้ม้่แ้ต่ช่่าขาว่เขม็่เงนิ	ยงั

ม่้ช่าขาว่	ไป๋มู่ต่ัน	(White	Peony)	ช่าขาว่

หิม่ะ	 (Snow	Bud)	ที่้�ม่้สีรรพ่คัุณที่้�ด้้ไม่่แพ่้

กัน	

	 เว่ลาพั่กด้ื�ม่น�ำช่า	ช่า่งผ่านไปรว่ด้

เรว็่จรงิๆ		ที่กุคันลกุขึ�นอยา่งกระฉบักระเฉง	

เพ่ื�อกลับไปที่ำงานต่่อ	 ที่ำให้ผู้เข้ยนนึกถูึง

ข้อคัว่าม่หนึ�งเข้ยนไว่้ว่่า	ช่า	คัือถู้ว่ยที่้�ที่ำให้

ร่าเริงและสีด้ช่ื�น	แต่่ไม่่ที่ำให้เม่า	ภูารกิจช่า

ยังไม่่เสีร็จสีิ�น	 สีำหรับผู้เข้ยนคัือหนึ�งใน

ประสีบการณ์ที่้�จด้จำไว่้ม่ิรู้ลืม่
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ป้าจบเกษต่ร	 แต่ ่ม่้นิสีัยออก

ไปที่างนางง ้าม่	 นางงาม่	 คืัอ	

ช่อบธิรรม่ช่าต่ิ 	 รั ก เด้็ ก 	 รั ก

เ สี้ ย ง เ พ่ ล ง 	 ไ ม่ ่ ดู้ ถูู ก คั น จ น	

( 5 5 5 ) ป ้ า ช่ อบป ลู กด้อก ไ ม่ ้	

ต่ ้นไม่้	

	 ต่อนย้ายม่าอยูส่ีวิ่สีช่ว่่งแรกๆ	ลุง

เช่า่อพ่ารท์ี่เม่นต่อ์ยู	่ม่ร้ะเบย้งนดิ้เด้ย้ว่	พ่อ

แคั่ปลูกผักสีว่นคัรัว่นิด้ๆ	 ด้อกไม่้หน่อยๆ	

ปา้เลยเว่า้ว่อนลงุอยูห่ลายป	ีใหไ้ปเช่า่สีว่น	

เพ่ราะอยากที่ำสีว่นม่าก	รอม่าหา้หกป	ีลงุ

ถูึงใจอ่อน	 แต่่สีว่นใกล้บ้านก็ไม่่ม่้ว่่างเลย	

ลุงลงช่ื�อจองไว่้หลายปี	 กว่่าเขาจะโที่รม่า		

บอกว่า่ม้่แปลงว่า่ง	ถู้าสีนใจเช่า่	ใหม้่าด้	ูลงุ

กะป้าไปดู้	 เห็นปุ้บต่ัด้สีินใจเช่่าปั�บ	 ถูึงจะ

แปลงขนาด้ใหญ่	รู้ว่่าคังงานหนัก	แต่่ด้้ว่ย

คัว่าม่อยากได้	้เลยไม่่รอ	(เพ่ราะรอม่านาน

แล้ว่)	 ป้าเลยอยากแบ่งปันประสีบการณ์

ในการเช่า่สีว่นในสีวิ่สีในคันัโต่นซึ่งัคัท์ี่กาล

เล่นให้ที่ราบกัน	 เผื�อเพ่ื�อนสีม่าช่ิกหญิง

ไที่ยฯ	ที่้�อยู่เมื่องอื�นๆ	 ได้้เปร้ยบเที่้ยบกัน	

หรอืใคัรที่้�สีนใจเช่า่สีว่นบา้ง	จะได้ม้้่ขอ้ม่ลู

ประกอบการต่ัด้สีินใจ

	 กอ่นเข้าสู่ีขั�นต่อนการเช่า่	ม้่เรื�อง

ขำๆ	 ม่าเล่าสีู่กันฟััง	 นานม่าแล้ว่	 ม่้เพ่ื�อน

ปา้จากไที่ยม่าเที่้�ยว่สีว่สิี	รถูไฟัว่ิ�งผ่านสีว่น

ช่เรเบอร์การ์เที่้น	 เห็นกระที่่อม่เร้ยงราย

หนาแน่น	สีลับกับแปลงผักผลไม่้	นางเอ่ย

ออกม่าด้้ว่ยคัว่าม่ต่ื�นเต่้นว่่า	เธิอๆ	ดู้ๆ	ใน

สีว่ิสีก็ม่้สีลัม่ด้้ว่ยอ่ะ	 ป้าเลยหัว่เราะ	 และ

อธิบิายใหฟ้ังัว่า่ที่้�จรงิคัอืสีว่น	และเขาแบง่

เป็นแปลงเล็กๆ	ให้คันม่าเช่่าที่ำสีว่นกัน

ก า ร เ ช่่ า ส ว น จั ัด ส ร ร ใ น ส วิ ส

   - - gg arden -arden -
เที่้ยบกับไที่ย	 ที่้�ม่้ธิุรกิจบ้านจัด้สีรร	 ป้าก็

อยากเร้ยกสีว่นแบบน้�ว่่า	“สู่ว่นจัด้สู่รืรื”	

หรือถู้าใคัรม่้คัำเร้ยกที่้�เหม่าะสีม่กว่่าน้�ก็

ช่่ว่ยแนะนำม่าได้้ค่ัะ	 หรือจะที่ับศัพ่ที่์ไป

เลยว่่า	ช่เรเบอร์การ์เที่้น	(Schrebergar-

ten)	หรือแฟัม่ิเล้�ยนการ์เที่่น	(Familien-

garten)	ก็ได้้คั่ะ

	 สีว่นใหเ้ช่่าเปน็บรกิารประช่าช่น	

ที่้�อยู่ในการดู้แลของรัฐิบาลที่้องถูิ�นของ

แต่ล่ะคันัโต่น	เพ่ื�ออำนว่ยใหพ้่ลเม่อืงที่้�พ่กั

อาศยัในอพ่าร์ที่เม่นต์่	ไม่ม่่ท้้ี่�ด้นิที่ำสีว่น	ได้้

ม้่พ่ื�นที่้�ให้ได้้ใกล้ช่ิด้ธิรรม่ช่าต่ิ	 คั่าใช่้จ่าย

สี่ว่นใหญ่รับผิด้ช่อบโด้ยรัฐิบาลในท้ี่องถิู�น	

ที่ำให้สีาม่ารถูเช่่าได้้ในราคัาที่้�ถููกม่าก	แต่่

ป้าเข้าใจว่่าราคัาเช่่าพ่ื�นที่้�	 น่าจะแต่กต่่าง

กันในแต่่ละคัันโต่น	 ใคัรท้ี่�สีนใจอยากเช่่า

สีว่น	 ก็เข้าไปในเว่็บไซึ่ท์ี่ของแต่่ละเม่ือง	

เลอืกคัลกิ	Freizeit	Kultur	แล้ว่เลอืกคัลกิ	

Familiengarten	 ก็จะม่้ลิงคั์ที่้�ม่้ราย

ละเอ้ยด้ที่ั�งหม่ด้ของสีว่น	 เช่่นรายช่ื�อของ

สีว่นที่ั�งหม่ด้ในเมื่อง	แผนท้ี่�แสีด้งต่ำแหน่ง

สีว่น	 ฯลฯ	 แต่่ง่ายที่้�สีุด้ที่้�ลุงกะป้าที่ำ	 คัือ	

เด้ินผ่านสีว่นที่้�เราเล็งไว่้	 แล้ว่เข้าไปดู้ใน

กระด้านหน้าสีว่นเขาจะม่้ชื่�อและเบอร์

ต่ิด้ต่่อของประธิาน	 และคัณะกรรม่การ

สีว่น	 ลุงก็โที่รไปและใส่ีช่ื�อจองไว้่	 เพ่ื�อให้

โที่รแจ้งเว่ลาม่้แปลงว่่างในสีว่นท้ี่�เราช่อบ	

พ่อเขาโที่รม่าเรากร็บ้ไปด้แูปลงท้ี่�ว่า่ง	หาก

สีนใจแปลงไหน	 คัณะกรรม่การสีว่นก็จะ

ให้เบอร์ต่ิด้ต่่อเจ้าของสีว่นเด้ิม่	 เพื่�อม่า

เจรจาต่่อรองกันเรื�องถู่ายโอนสีม่บัต่ิ									

ในแปลง	 เช่่น	 	 กระที่่อม่ในสีว่น	 อุปกรณ์

การที่ำสีว่น	ฯลฯ	พ่อต่กลงกันได้้ก็เปล้�ยน

ม่ือกันด้้ว่ยคัว่าม่เร้ยบร้อย	 หากแปลงไหน

อยู่ในสีภูาพ่ท้ี่�เจ้าของเดิ้ม่ดู้แลอย่างด้้	 ก็

สีาม่ารถูเข้าม่าสีว่ม่รอยที่ำต่่อได้้เลย	 แต่่

หากเป็นแปลงที่้�ถููกที่ิ�งร้างให้รกรุงรัง	 แล้ว่

คัณะกรรม่การเหน็สีม่คัว่รปลด้ออก	(แปลง

ของลุงกะป้าอยูใ่นกรณน้้�คัอื	เจา้ของเดิ้ม่ไม่่

สีนใจดู้แลแล้ว่)	ก็ต่้องม่้การจ้างคันสีว่นม่ือ

อาช่พ้่ม่าที่ำการรื�อสีว่นใหม่	่ให้อยูใ่นสีภูาพ่

พ่ร้อม่ใช่ง้าน	ค่ัาใช่จ้า่ยต่อ้งเปน็คัว่าม่รับผดิ้

ช่อบของเจ้าของสีว่นเด้ิม่

	 เม่ื�อสีว่นสีะสีางพ่ร้อม่ใช้่แล้ว่	 ลุง

ก็ไปที่ำสีัญญาเช่่ากับคัณะกรรม่การ	 รับ

กุญแจประตู่ รั� ว่ของสีว่นและกุญแจ

กระที่่อม่	

 ในสัีญญาเช่่าก็จะม่้เงื�อน

ไขหลายๆ	อย่าง	ซึ่ึ�งสีม่าชิ่กต่้อง

ยอม่รับและปฏิิบัต่ิต่าม่	ป้าจะยก

ม่าบางสี่ว่นท้ี่� เก้�ยว่ข้องในที่าง

ปฏิิบัต่ิดู้แลสีว่นเที่่านั�น	เช่่น	
•	 เป็นการเช่่าระยะยาว่	 คั่าเช่่าจ่าย

เป็นปี	 ต่าม่ขนาด้พ่ื�นที่้�ของแปลง	 ใน

สีัญญาเช่่า	 ไม่่ม่้กำหนด้สีิ�นสีุด้	 เที่้ยบ

เที่่าได้้กับการเซ้ึ่ง	 เม่ื�อต้่องการคืัน

แปลง	ก็ใหแ้จง้คัณะกรรม่การ	แลว้่นัด้

พ่บกับเจ้าของเด้ิม่	เพ่ื�อต่กลงราคัาสีิ�ง

ก่อสีร้างในแปลง	 เช่่น	 กระที่่อม่และ

อุปกรณ์สีว่นต่่างๆ	ที่้�ต่้องการขายต่่อ
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•	 หา้ม่ใช่ไ้ฟัฟัา้ในกระที่อ่ม่	ยกเว่น้กรณ้

จำเป็นต้่องใช้่อุปกรณ์สีว่นท้ี่�ใช้่ไฟัฟ้ัา	

เช่่น	 เคัรื�องต่ัด้หญ้า	 ม่้ปลั�กที่้�อาคัาร

สีำนักงาน	ก็ให้ต่่อสีายไฟัไปใช่้ได้้

•	 ห้าม่ค้ัางคัืนในสีว่น	 อันน้�ป้าเส้ียด้าย

ม่าก	หนา้รอ้น	ถูา้ยอม่ใหน้อนในสีว่น

ได้้	 จะได้้บรรยากาศด้้ม่าก	 สีว่นป้า	

ม่องไกลออกไปเห็นที่ะเลสีาบคัอน				

สีแต่นซึ่์	 และฝีั�งเยอรม่น้ไกลๆ	 ฟัิน						

เฟัร่อ...	 555	 	 แต่่ถู้าเป็นหน้าหนาว่	

ปา้ยนิด้ท้ี่้�จะนอนอุน่ๆ	อยูใ่นบา้น	ออิิ	

(เพ่ราะสีว่นถููกหิม่ะปกคัลุม่หนา

เต่อะ)

•	 ทีุ่กแปลงต้่องม่้ถัูงเก็บน�ำฝีนขนาด้

ใหญ	่ไม่่ต่�ำกว่า่	200	ลติ่รไว่ร้องน�ำฝีน	

และให้ใช้่น�ำในถัูงตั่ว่เองจนหม่ด้ก่อน	

แลว้่คัอ่ยไปใช่น้�ำประปาต่าม่จดุ้ที่้�เขา

ต่ิด้ต่ั�งไว่้ให้	ว่างเร้ยงรายเป็นจุด้ๆ	ใน

สีว่น	 แต่่คัว่รใช้่เท่ี่าท้ี่�จำเป็นเท่ี่านั�น	

(ค่ัาน�ำประปา	 สี่ว่นกลางเป็นผู้จ่าย)	

และห้าม่ใช่้สีายยางต่่อน�ำจากก๊อก

ประปาเข้าแปลงต่ัว่เองโด้ยเด้็ด้ขาด้	

•	 หา้ม่เดิ้นเข้าแปลงคันอื�นโด้ยไม่ไ่ด้รั้บ

อนุญาต่	 อันน้�ป้าพ่ลาด้ไป	 ต่อนไปดู้

คัรั�งแรก	 ด้้ว่ยคัว่าม่ท้ี่�ช่อบถู่ายรูป

ด้อกไม่้	 เลยเด้ินเข้าไปถู่ายด้อกไม้่

สีว่ยๆ	ในแปลงของคันอื�น	เงื�อนไขน้�

ไ ม่่ ไ ด้้ เข้ยนไว่้ ในสีัญญาเช่่า 	 แต่่

ประธิานคัณะกรรม่การเป็นคันบอก

ป้าด้้ว่ยว่าจา	 เลยต่้องขอโที่ษเขาไป	

แหะแหะ

•	 ให้เข้าได้้เฉพ่าะสีม่าชิ่กและแขกของ

สีม่าชิ่กเที่่านั�น	 คันกลับสีุด้ที่้ายต่้อง

ล็อกกุญแจประตู่หน้าสีว่น	

•	 ต่้องยอม่รับการที่ำงานบำรุงรักษา

พ่ื�นที่้�สีว่่นกลางของสีว่น	ซึ่ึ�งจะเปล้�ยน

เว่รกันไปเรื�อยๆ	เช่่น	ปีน่�	แปลง	ก	ข้	

ค	 ต่้องตั่ด้หญ้าในพื่�นที่้�ส่ีว่นกลาง						

ปีต่่อไปก็อาจจะที่ำคัว่าม่สีะอาด้

ห้องน�ำ	 หรือที่ำคัว่าม่สีะอาด้อาคัาร

สีำนักงาน	เป็นต่้น

•	 ที่กุแปลงต่อ้งม่ก้ารที่ำกองปุย๋หม่กั	ถูงึ

ปา้จบเกษต่รแต่ก่ย็งัไม่เ่คัยที่ำม่ากอ่น	

เลยกลายเปน็ม่อืใหม่	่ต้่องไปหาคัว่าม่

รูจ้ากสีม่าช่กิอื�นๆ	ที่ำใหไ้ด้เ้พ่ื�อนใหม่่

ม่าอ้ก	ก็รู้สีึกด้้	ม่้ม่ิต่รภูาพ่เกิด้ใหม่่ใน

ว่ัยใกล้เกษ้ยณ

•	 เปน็สีว่นปลกูพื่ช่แบบปลอด้สีาร	หา้ม่

ใช่้สีารเคัม่้กำจัด้ศัต่รูพ่ืช่ทีุ่กช่นิด้

•	 เงื�อนไขการปลูกพื่ช่	รอบๆ	แปลงของ

แต่่ละคันต้่องเป็นด้อกไม้่	 ด้อกอะไร

ก็ได้้ที่้�เราอยากปลูก	สี่ว่นในแปลงจะ

ปลูกผกั	ผลไม่	้อะไรกไ็ด้ต้่าม่อธัิยาศยั	

ถู้าปลูกไม่้ผล	 ริม่ขอบแปลง	ต่้นต่้อง

สีงูไม่เ่กนิ	2	เม่ต่ร	ถูา้ปลูกกลางแปลง	

สีงูได้ไ้ม่เ่กิน	3	เม่ต่ร	ที่ั�งน้�	เพ่ื�อปอ้งกนั

ไม่่ให้ร่ม่เงาจากต่้นไม่้ของเรา	 ไป

บังเงาแสีงของแปลงเพ่ื�อนบ้าน

•	 ห้าม่เล้�ยงสีัต่ว่์ในแปลงของต่ัว่เอง	ถู้า

เอาสีุนัขม่าด้้ว่ย	ต่้องผูกสีาย	ไม่่ให้ไป

รบกว่นแปลงของคันอื�น	 อันน้�ป้า

เสี้ยด้าย	 เพ่ราะที่ราบว่่าในเยอรม่น้	

เขายอม่ให้เล้�ยงไก่ในสีว่นจัด้สีรรแบบ

น้�ได้้	 ที่ำให้ไก่ได้้จิกกินหนอนและ

แม่ลงศัต่รูพ่ชื่ในแปลงผัก	ลด้ปริม่าณ

ศัต่รูพ่ืช่ไปได้้เยอะ	 ถู้าสีว่นในสีวิ่สี	

ยอม่ให้ที่ำแบบน้�ได้้	ก็น่าจะด้้	ปีก่อน

แปลงป้าเจอหนอนในดิ้นกัด้กินราก

พ่ืช่	 ต่้องไปปรึกษาคัุณยายที่้�ปรึกษา

ช่าว่สีว่ิสีที่้�แสีนน่ารัก

•	 ขอบแปลงท้ี่�ต่ิด้ถูนนท้ี่�เป็นพ่ื�นท้ี่�สี่ว่น

กลาง	 ต่้องกว่าด้ใบไม่้ที่้�ร่ว่งและดู้แล

กำจัด้ว่ัช่พ่ืช่	 ถู้าปล่อยที่ิ�งไว่้ก็จะม่้คัำ

เต่อืนจากคัณะกรรม่การ	และหากเรา

ปล่อยปละละเลยให้ม่้ว่ัช่พ่ืช่ในแปลง

เยอะ	คัณะกรรม่การก็จะส่ีงจด้หม่าย

เต่ือน	(พู่ด้จากประสีบการณ์ต่รง	ปีที่้�

ฝีนต่กเยอะๆ	ป้ากะลงุด้ายหญ้าไม่ท่ี่นั	

เขาสี่งจด้หม่ายน้อยม่าต่ิด้หน้าประตู่

กระที่่อม่)	

 มี้เงื�อนี้ไขอื�นี้ๆ อ้กในี้สุัญญา 

แตป่า้วิา่เอาแค่นี้้�กอ่นี้ เด้�ยวิคนี้สุนี้ใจิอยาก

เชี่าเซ้้งสุวินี้จิัดสุรัรัจิะห้มีดใจิ ถ้อนี้ตัวิเสุ้ย

ก่อนี้ อิอิ 

	 นอกจากน้�กม็่ก้ารประช่มุ่สีรปุผล

งานกันทีุ่กปี	เหม่ือนกับการประชุ่ม่สีม่าคัม่

หญิงไที่ยฯ	 	 หลังประชุ่ม่เป็นงานเล้�ยง

สีังสีรรคั์ระหว่่างสีม่าช่ิก	 แต่่งด้ม่าต่ั�งแต่่ปี	

คั.ศ.	2020	เม่ื�อ		โคัว่ิด้ระบาด้หนัก		ปี	คั.ศ.	

2022	เหตุ่การณ์กลับม่าสีู่ภูาว่ะปกต่ิ	ก็เลย

จะม่้การประชุ่ม่	และเล้�ยงสีังสีรรคั์ในเด้ือน

ม่้นาคัม่น้�	 งานเล้�ยงในสีว่ิสีปกต่ิก็ม่ักเป็น

แบบน้�	คัอื	เจา้ภูาพ่จ่ายคัา่อาหาร	และแขก

จ่ายคั่าเคัรื�องด้ื�ม่เอง	 อันน้�ที่้�สีม่าคัม่หญิง

ไที่ยฯ	เหนือกว่่าช่ม่รม่สีว่นจัด้สีรรม่าก	คัือ

ม่้อาหารไที่ยหลากหลาย	 อร่อยม่ากม่าย	

ถููกปาก	ถููกใจ	ไว่้คัอยบริการสีม่าช่ิก	

อย่า่งไรืก็ต้ามื	ป้าก็ได้�อะไรืด้่ๆ 	จากการืไป

เช่่าเซึ่�งสู่ว่นจัด้สู่รืรืมืาหลาย่อย่่าง	เช่่น

•	 เป็นการสีร้างคัว่าม่ม่ั�นคังที่างอาหาร	

(Food	security)	ได้ด้้ว้่ยต่วั่เอง	ช่ว่่งที่้�

โคัว่ิด้ระบาด้หนัก	ป้าก็กลัว่ม่าก	ว่่าจะ

เกิด้ข้าว่ยากหม่ากแพ่ง	 พ่อม่้สีว่น

จัด้สีรร	ก็อุ่นใจว่่าเราคังไม่่อด้	ม่้พ่ื�นที่้�

ปลูกพ่ืช่กินเองได้้

•	 ได้้ผลิต่อาหารปลอด้สีาร	 พื่ช่	 ผัก							

ผลไม่	้ด้ว้่ยหยาด้เหงื�อและแรงงานของ

เราเอง	ได้้กินอาหารปลอด้ภูัย	แถูม่ได้้

แจกคัรอบคัรัว่	 เพ่ื�อนฝูีง	 ที่ำให้ภููม่ิใจ	

ว่่าอายุเพ่ิ�ม่ขึ�น	 แต่่ช้่ว่ิต่ก็ยังม่้คัว่าม่

หม่ายอยู่

•	 ได้้ออกกำลังกายอ้กแบบหนึ�ง	 ที่ำให้

รา่งกายได้เ้คัลื�อนไหว่	รักษาสุีขภูาพ่ให้

แข็งแรง

•	 เป็นการสีร้างคัว่าม่สีุขให้ต่ัว่เองแบบ

ง่ายๆ	 ไม่่ซึ่ับซึ่้อน	 และต่ื�นเต่้น	 หาย

เหนื�อย	 เว่ลาด้อกไม่้	ผลไม่้	ออกด้อก	

ออกผลให้ได้้ช่ื�นใจ	

•	 ได้้พ่ักผ่อนหย่อนใจ	อยู่กับธิรรม่ช่าต่ิ	
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•	 ได้เ้ปล้�ยนบรรยากาศในการพ่บปะเพื่�อนฝีงู	ม่พ้่ื�นที่้�ที่างเลอืกในการจดั้งาน

เล้�ยงสีังสีรรคั์	ปิ�งย่าง

•	 ลด้คัว่าม่เส้ี�ยงจากการต่ดิ้เช่ื�อในท้ี่�ช่มุ่ช่น	โด้ยเฉพ่าะในช่ว่่งโคัว่ดิ้ระบาด้	ป้า

พ่ยายาม่หล้กเล้�ยงการไปอยู่ในที่้�ชุ่ม่ช่นร้านคั้าในต่ัว่เม่ือง	 การไปเก็บผัก	

ผลไม่้	ด้อกไม่้จากสีว่น	ที่ำให้ป้ารู้สีึกปลอด้ภูัย	สีบายใจม่ากขึ�น	

•	 ได้้ประหยัด้คั่าใช่้จ่ายในการซึ่ื�อผัก	ผลไม่้	ด้อกไม่้จากร้านคั้า	

•	 ได้เ้พ่ื�อนใหม่่เมื่�อวั่ยใกล้เกษย้ณ	และเพื่�อนใหม่่ๆ 	นั�นก็ม่ทุ้ี่กวั่ย	ใคัรเดิ้นผ่าน

แปลงเรา	ก็ที่ักที่ายกัน	แนะนำต่ัว่กันเอง	ป้าเป็นม่ือใหม่่หัด้ที่ำสีว่น	ปลูก

พ่ืช่เม่ืองหนาว่	 แต่่ก็โช่คัด้้ม่้คุัณยายสีว่ิสีคันหนึ�งท้ี่�น่ารักม่าก	 เห็นเราเป็น

คันม่าใหม่่	ก็ที่ักที่าย	คัอยเป็นที่้�ปรึกษา	คัอยให้คัำแนะนำ	ว่่าพ่ืช่อันไหน

คัว่รปลูกต่อนไหน	ดู้แลรักษายังไง	มิ่ต่รภูาพ่สีร้างคัว่าม่สุีขให้คันเราได้แ้บบ

ง่ายๆ	

•	 ม้่โอกาสีได้สั้ีม่ผัสีแลกเปล้�ยนกับว่ฒันธิรรม่หลากหลาย	เพ่ราะสีม่าชิ่กม่ท้ี่ั�ง

สีว่ิสี	 และช่าต่ิต่่างๆ	อ้กหลายช่าต่ิ	 ได้้พ่บปะพู่ด้คัุยกับสีม่าช่ิกในสีว่น	 ได้้

เพ่ื�อนใหม่่จากหลายๆ	 ช่าต่ิ	 แลกเปล้�ยนคัว่าม่คัิด้เห็นต่่างๆ	 นานา	 ที่้�น่า

เสีย้ด้ายคืัอ	บางแปลงเขาจะติ่ด้ธิงช่าติ่ของประเที่ศตั่ว่เอง	ป้าก็อย้ากอยาก	

อยากต่ดิ้ธิงช่าต่ไิที่ย	แต่ลุ่งไม่ย่อม่ปกัเสีาธิงใหสั้ีกที่	้คังต้่องกล่อม่ไปเรื�อยๆ	

	 สีำหรับผู้ท้ี่�สีนใจ	 ก็ลองติ่ด้ต่่อสีว่นท้ี่�ต่ัว่เองสีนใจดู้นะคัะ	 เลือก							

สีถูานที่้�จากเว่บ็ไซึ่ที่ข์องคันัโต่นต่วั่เองด้กูอ่น	คัอ่ยไปด้สูีถูานที่้�จรงิ	ถูา้ช่อบกล็อง

ต่ิด้ต่่อคัณะกรรม่การสีว่น	และขึ�นบัญช่้ไว่้	พ่อม่้คันคัืนสีว่น	แปลงว่่าง	เขาก็จะ

เร้ยกเราม่าเองต่าม่ลำดั้บ	 ช่่ว่งโคัวิ่ด้ระบาด้	 คันสีวิ่สีออกต่่างประเที่ศไม่่ได้	้

ต่อ้งหากจิกรรม่ที่ำภูายในประเที่ศ	นอกเหนอืจากกจิกรรม่นอกบา้นอื�นๆ	ม่ข้า่ว่

ที่างการออกม่าว่่า	การเช่่าสีว่นจัด้สีรร	ก็ได้้รับคัว่าม่นิยม่อย่างม่าก	ม่้การจอง

และเต่็ม่อย่างรว่ด้เร็ว่	และยังม่้ขึ�นบัญช่้รออ้กหลายรายเช่้ยว่แหละ...

   

อ้างอิง : https://www.

stadt.sg.ch/home/

freizeit-tourismus/

gaerten-parks/familien-

gaerten.html

https://www.familien-

gaertner-sg.ch/

สู่ารืะน่ารื้�

   

	โด้ย่	เจ�ต้ัว่น�อย่	รื�อย่กิโล

ปรืะเที่ศไที่ย่	มื่พ่ที่ธศาสู่นา

เป็นศาสู่นาหลัก	 ศาสู่นา

พ่ที่ธมื่คำสู่อนให�ผู้้�นับถือมื่

คว่ามืเมืต้ต้า	กรืณ่าเอื�อเฟ้�อ

เผู้ื�อแผู้่ต้่อผู้้�อื�น	

	 ปฏิิบัต่ิต่นในช้่วิ่ต่ประจำวั่นอย่างม้่		

ศ้ ล ธิ ร ร ม่ 	 เ พ่ ร า ะ ฉ ะ นั� น ว่ั ฒ น ธิ ร ร ม่	

ขนบธิรรม่เนย้ม่	ประเพ่ณป้ระจำใจของคันไที่ย	

จึงช่อบช่่ว่ยเหลือคันรอบด้้าน	 ไม่่ว่่าจะเป็นคัน

รู้จักหรือไม่่ก็ต่าม่	 นิสีัยประจำช่าต่ิในเช่ิงบว่ก

แบบน้�เป็นสีิ�งที่้�ด้้งาม่	ที่ำให้คันไที่ยม่้ช่ื�อเสี้ยงใน

ด้้านท้ี่�เป็นบุคัคัลท้ี่�น่าคับ	 ใจด้้	 รักคันรอบด้้าน	

ช่อบช่่ว่ยเหลือดู้แลผู้อื�น	 หว่ังด้้	 อยากให้ทีุ่กๆ	

คันได้ด้้ม้่ค้ัว่าม่สุีข	เปน็ที่้�ชื่�นช่อบของม่นุษยร์ว่่ม่

โลกอย่างม่ากม่าย	 การกระที่ำคัว่าม่ด้้ที่ั�งที่าง

ด้้านกายและใจ	 ก่อให้ผู้กระที่ำม่้แต่่คัว่าม่							

พ่ึงพ่อใจในหัว่ใจ	

	

	 เม่ื�อม่จิ้ต่ใจที่้�อยากช่ว่่ยเหลอืคันอื�น	จงึ

หาที่างสีนบัสีนนุช่่ว่ยเหลอืต่าม่ที่้�ผูอ้ื�น	ขอคัว่าม่

ช่่ว่ยเหลืออยู่อย่างสีม่�ำเสีม่อ	การช่่ว่ยเหลือนั�น	

ต่้องขึ�นอยู่กับกำลัง	 และคัว่าม่สีาม่ารถูของผู้

ให้การช่่ว่ยเหลือ	 นั�นคัือต่้องไม่่ที่ำให้ต่ัว่ผู้ช่่ว่ย

เหลือเองเด้ือด้ร้อน	ผู้ประสีบปัญหาโด้ยเฉพ่าะ

ผู้ที่้�ใช้่ช้่ว่ิต่ในต่่างแด้น	 ไม่่สีาม่ารถูแก้ปัญหา

เฉพ่าะหน้าด้้ว่ยต่นเองได้้	 อาจจะเพ่ราะไม่่ม่้

ประสีบการณ์	 ไม่่ม่้ผู้ช่่ว่ยเหลือใกล้ต่ัว่เรื�อง

เอกสีารที่างการ	ขาด้คัว่าม่รู้คัว่าม่สีาม่ารถู	 ไม่่

ช่ำนาญด้้ านภูาษาที่้� จะสีื� อสีารขอคัว่าม่										

 + ให้ + ให้
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ช่่ว่ยเหลือ	 ฯลฯ	 นอกจากคัว่าม่ต่้องการขอคัว่าม่ช่่ว่ยเหลือที่างด้้าน

กายแล้ว่	 ยังต่้องการคัว่าม่ช่่ว่ยเหลือเย้ยว่ยาที่างด้้านจิต่ใจอ้กด้้ว่ย		

ต่ัว่อย่างเช่่น	สีาม่้ต่่างช่าต่ิของหญิงไที่ยเสี้ยช่้ว่ิต่อย่างกระที่ันหัน	ที่ิ�ง

เอกสีารสีำคััญไว่้สีิบกว่่าแฟั้ม่	 ที่้�หญิงไที่ยไม่่เข้าใจรายละเอ้ยด้ของ

แต่่ละแฟั้ม่เลย	จึงต่้องม่้อาสีาสีม่ัคัรจิต่อาสีา	ยื�นม่ือเข้าม่าช่่ว่ยเหลือ	

ในยาม่ที่้�เขาจติ่ต่ก	ซึ่มึ่เศรา้	กต็่อ้งสีง่เสีรมิ่การสีรา้งพ่ลงับว่ก	ใหก้ำลงั

อย่างต่่อเนื�อง

	 ด้้ว่ยเหตุ่ผลด้ังกล่าว่ข้างต่้น	 เราเห็นได้้ถูึงคัว่าม่สีำคััญของ

การสี่งเสีริม่	 แนะแนว่ให้ทีุ่กคัน	 รู้จัก	 เร้ยนรู้ถูึงวิ่ธ้ิคัิด้วิ่ธ้ิการแก้ไข

ปัญหาของต่นเอง	 โด้ยไม่่ต่้องไปพ่ึ�งคันอื�น	 หน่ว่ยงานต่่างๆ	 คัว่รจะ

ช่ว่่ยเหลอืสีนบัสีนนุ	ด้ว้่ยการจดั้สีมั่ม่นาใหค้ัว่าม่รู	้ในสีิ�งที่้�ม่ป้ระโยช่น์

ต่่อการด้ำรงช่้ว่ิต่	เช่่น	เรื�องหาคัรูที่้�ม่้ศักยภูาพ่ม่าฝีึกฝีนอาช่้พ่เฉพ่าะ

ที่าง	ต่ัว่อย่างเช่่น	การที่ำเล็บม่ือ	เล็บเที่้า	อย่างถููกต่้องต่าม่หลักสีูต่ร

ของกรม่สีาธิารณสีุข	 หรือการนว่ด้หน้า	 นว่ด้ต่ัว่	 ซึ่ึ�งนอกจากจะ

สีว่ยงาม่	สีบายต่ัว่แล้ว่	ยังก่อให้เกิด้พ่ลานาม่ัยที่้�สีม่บูรณ์	ไม่่เจ็บป่ว่ย

ได้ง้า่ย	เมื่�อจบการอบรม่แลว้่	สีาม่ารถูออกไปประกอบอาช้่พ่อิสีระ	ที่้�

สีาม่ารถูสีร้างรายได้้ให้ต่นเอง	ด้ำรงช่้ว่ิต่ประจำว่ันได้้อย่างม่้คัุณภูาพ่	

เป็นที่้�ยอม่รับในสัีงคัม่ต่่างแด้น	 ม้่คัว่าม่มั่�นใจในต่นเอง	 สีาม่ารถูม่้

อาช้่พ่ท้ี่�สีุจริต่	 หาเล้�ยงต่นเองได้้	 หรือจัด้สีัม่ม่นาเรื�อง	 การที่ำงาน							

จิต่อาสีา	ช่้�ช่่องที่างต่่างๆ	ที่้�สีาม่ารถูขจัด้ปัญหาประจำว่ันของต่นเอง	

และผู้อื�น	ที่ั�งในคัรอบคัรัว่	และสีังคัม่สีิ�งแว่ด้ล้อม่ได้้

	 เข้ยนม่าเสี้ยยืด้ยาว่	จึงขอสีรุปสีั�นๆ	อ้กคัรั�งว่่า	พ่ว่กเราคัน

ไที่ยที่ั�งหลายที่้�โยกยา้ยถูิ�นฐิานขา้ม่ช่าต่	ิม่าอยูต่่่างแด้น	คัว่รสีนบัสีนนุ

ช่ว่่ยเหลอืซึ่ึ�งกนัและกนั	และหนว่่ยงานที่้�ได้รั้บม่อบหม่าย	หรอืม่ห้นา้

ที่้�ม่าดู้แลคันไที่ยในต่่างแด้น	 คัว่รคัำนึงถูึง	 การสีนับสีนุนผู้ไร้ที่้�พ่ัก

อาศยั	และปจัจยัในการด้ำเนนิช่ว้่ติ่ประจำว่นั	จะสีงัเกต่ไุด้จ้ากรฐัิบาล

ในยุโรป	 จะม่้การช่่ว่ยเหลือที่างด้้านสีว่ัสีด้ิการสีังคัม่อย่างชั่ด้เจนต่่อ

ผู้ยากไร้	 เช่่น	 ช่่ว่ยเหลือคั่าใช่้จ่ายประจำเด้ือน	สีนับสีนุนคั่าประกัน

สีุขภูาพ่	ช่่ว่ยคั่าที่้�พ่ักอาศัย	รว่ม่ที่ั�งเงินสีนับสีนุนสี่ว่นเพ่ิ�ม่ในกรณ้ที่้�ม่้

คัรอบคัรัว่หรือบุต่ร	

	 การใช่้ช่้ว่ิต่บนโลกใบน้�	จะม่้คัว่าม่สีุข	คัว่าม่พ่ึงพ่อใจ	สีด้ใสี

ซึ่าบซึ่า่	หากม่ค้ัว่าม่เม่ต่ต่า	สีาม่คััคั	้และรู้จกัการ	“ให้” เปน็หลกั

นะคัะพ่้�น้อง...แล้ว่ช่้ว่ิต่จะด้้ขึ�นทีุ่กๆ	ว่ันนะคัะ...

โดย พ้�ห้ญิงไท้ย 

            ถ า ม ม า 
          ต อ บ ไ ป

คําถาม : เมืื�อสู่าม่ืเสู่่ย่ช่่ว่ิต้โด้ย่ที่่�ไมื่ได้�ที่ำ

พินัย่กรืรืมืไว่�เรืามื่ล้กด้�ว่ย่กันหนึ�งคน	ล้กบอกว่่าข้อ

แบ่งที่รืัพย่์สู่ินที่่�มื่อย่้ ่ครึื�งหนึ�งเข้าที่ำเช่่นนั�นได้�หรืือ

คะ?

คําตอบ : ขอสีรุปคัำถูาม่เป็นข้อๆ	 ก่อนด้ังน้�

นะคัะ

	 ถู้าให้คัำต่อบสีั�นๆ	 จะต่อบว่่า	 ได้้และไม่่ได้้	

เพ่ราะที่้�บอกว่่าที่รัพ่ย์สีินนั�น	 ต่้องอธิิบายก่อนว่่า	

ที่รัพ่ย์สีินใด้	 สี่ว่นไหน	 ที่้�ยังม่้อยู่	 เพ่ราะในที่รัพ่ย์สีินนั�น	

น่าจะแบ่งได้้เป็นที่รัพ่ย์สีินสี่ว่นต่ัว่ของแม่่	ที่รัพ่ย์สีินสี่ว่น

ต่ัว่ของพ่่อ	และที่รัพ่ย์สีินสีม่รสีรว่ม่กันของพ่่อและแม่่	

	 จึงขออธิิบายการแยกที่รัพ่ย์สีินนั�นๆก่อน	ว่่า

ที่รพั่ยส์ีนิสีว่่นต่วั่	(Eigengut)	คัอืสีิ�งที่้�ม่ม้่ากอ่นสีม่รสี	และ	

สี่ว่นม่รด้กที่้�ได้้ม่า	และสีิ�งที่้�ได้้รับม่าเป็นของขว่ัญ	 ได้้รับ

ม่าด้้ว่ยจิต่เสีน่หา	 จากคัู่สีม่รสี	 หรือจากคันอื�น	 ที่ั�งหม่ด้

เป็นสีินสี่ว่นต่ัว่

	 สีินสี่ว่นต่ัว่ของแม่่	ไม่่ต่้องแบ่งให้ลูก	แต่่สี่ว่นที่้�

เป็นของพ่่อ	 เป็นม่รด้ก	 (gesetzliche	Erbteile)	 	ต่้อง

แบ่งคัรึ�งกับลูก

	 สีินสีม่รสี	 (Ehegüter,	 Errungenschaft)	คัือ

ที่รัพ่ย์สีินที่้�หาม่าได้้รว่ม่กันระหว่่างที่้�ม่้ช่้ว่ิต่คัู่	 เช่่น	 เงิน		

รายได้้จากการที่ำงาน	เงินเด้ือน	ด้อกเบ้�ย	มู่ลคั่าที่รัพ่ย์ที่้�

เพ่ิ�ม่ขึ�น	

	 สีินสีม่รสีน้�	เม่ื�อสีาม่้เสี้ยช่้ว่ิต่	กฏิหม่ายกำหนด้

แบ่งคัรึ�งสี่ว่นน้�	 คัรึ�งหนึ�งเป็นของแม่่ที่้�ได้้สีร้างม่าด้้ว่ยกัน	

และอ้กคัรึ�งหนึ�งเปน็ของพ่อ่	ในส่ีว่นที่้�เปน็ของพ่อ่น้�ให้ถูอื

เปน็ม่รด้ก	(gesetzliche	Erbteile)	ซึ่ึ�งคุัณแม่แ่ละคัณุลกู

จะได้้รับคันละคัรึ�ง		

	 นั�นคัือคัุณแม่่จะได้้รับสี่ว่นแบ่งจากสี่ว่นที่้�เป็น

สีินสีม่รสี	รว่ม่	สีาม่สี่ว่นสี้�	และลูกได้้รับเพ่้ยง	หนึ�งสี่ว่นสี้�	

หญิงไทย
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QQ+ A+ A

     30 	รว่งข้าว่

		 จงึยอ้นม่าที่้�คัำต่อบว่า่	แบง่คัรึ�งได้	้หรอืไม่ไ่ด้	้เพ่ราะต่อ้ง

ม่้การแยกที่รัพ่ย์สีินในม่ือน้�ก่อนว่่า	สี่ว่นไหนเร้ยกว่่า	ม่รด้ก	(ge-

setzliche	Erbteile)	ของผู้ว่ายช่นม่์	ก็หว่ังว่่าจะต่อบคัำถูาม่ข้าง

ต่้นน้�ให้เข้าใจได้้นะคัะ	

	 การแบ่งที่รัพ่ย์สีินเช่่นน้�	 เป็นกรณ้ที่้�คัู่สีม่รสีไม่่ม่้สีัญญา

สีม่รสี	และไม่่ม่้พ่ินัยกรรม่	

	 ขอเพ่ิ�ม่เต่มิ่การแบง่ม่รด้กในกรณไ้ม่พ่่นัิยกรรม่	สีำหรบั

ที่ายาที่ลำด้ับขั�นอื�นๆ	ที่้�อาจม่้ผู้สีนใจ	ด้ังน้�

•	 มืค่้สู่่มืรืสู่	และมืล่ก้	ให�แบง่ครืึ�ง	(ถ�าลก้หลาย่คน	ให�นำสู่ว่่น

ครืึ�งนั�นไปแบ่งเที่่าๆกัน)

•	 มื่ค้่สู่มืรืสู่	 ไมื่มื่ล้ก	 ค้่สู่มืรืสู่ได้�รืับ	 สู่ามืสู่่ว่นสู่่�	 และอ่กหนึ�ง

สู่่ว่นสู่่�	ให�กับพ่อแมื่	กรืณ่พ่อแมื่สู่ิ�นแล�ว่	มือบให�กับพ่�น�อง

•	 มื่ค้่สู่มืรืสู่	ไมื่มื่ล้ก	ไมื่มื่ญ่าต้ิ	มืรืด้กเป็นข้องค้่สู่มืรืสู่ที่ั�งหมืด้

แต้่ผู้้�เด้่ย่ว่

•	 ไมื่มื่ที่ะเบ่ย่นสู่มืรืสู่	ไมื่ได้�จด้ที่ะเบ่ย่นอย่้่รื่ว่มืกัน	(einger-

tragene	 Partnetschaft)	 	 แต้่มื่ล้ก	 ล้กได้�รืับรื�อย่

เปอรื์เซึ่นต้์

•	 ไมื่มื่ที่ะเบ่ย่นสู่มืรืสู่	 ไมื่ได้�จด้ที่ะเบ่ย่นอย่้่รื่ว่มืกัน	 ไมื่มื่ล้ก						

ด้ังนั�นพ่อแมื่	หรืือญ่าต้ิลำด้ับต้่อมืา	ได้�รืับรื�อย่เปอรื์เซึ่นต้์

•	 ไมื่มื่ที่ะเบ่ย่นสู่มืรืสู่	 ไมื่ได้�จด้ที่ะเบ่ย่นอย่้่รื่ว่มืกัน	 ไมื่มื่ล้ก	

ไมื่มื่ญ่าต้ิ	สู่มืบัต้ิที่ั�งหมืด้จะต้กเป็นข้องรืัฐ

โอ�หนอ	 น่าจะมื่ใครืสู่ักคนนะ	 ที่่�น่าจะได้�รืับมืรืด้กข้องเรืาบ�าง	

ที่างหนึ�งคือ	ใช่�ช่่ว่ิต้ค้่	รื่ว่มืบ�านรื่ว่มืห�องกับใครื	ก็จด้ที่ะเบ่ย่น

สู่มืรืสู่	 หรืือที่ะเบ่ย่นอย่้่รื่ว่มืกัน	 หรืืออ่กที่างหนึ�ง	 เข้่ย่น

พินัย่กรืรืมื	 เจ�าข้องมืรืด้กมื่สู่ิที่ธิย่กให�ใครืๆ	 ได้�	 ม่ืใครืๆ	 ที่่�								

ช่ื�นช่อบ	อย่ากย่กสู่มืบตั้ใิห�นะ	แต้ไ่มืสู่่ามืารืถย่กให�ผู้้�ใด้ทัี่�งหมืด้	

กรืณท่ี่่�มืสู่่ามื	่ภรืรืย่า	มืล่ก้	มืญ่่าต้	ิเพรืาะกฏหมืาย่ยั่งรัืกษาสู่ทิี่ธิ

ข้องที่าย่าที่ต้ามืลำด้ับข้ั�น	 จึงกำหนด้สู่่ว่นแบ่ง	 บางสู่่ว่นต้�อง

มือบแก่ที่าย่าที่ต้ามืกฏหมืาย่	 และบางสู่่ว่นย่กให�กับใครืก็ได้�		

น่าสู่นใจใช่่ไหมื	รือฟัง	(อ่าน)	ในฉบับต้่อไปนะคะ	

https://www.vermoegenszentrum.ch/ratgeber/fachartikel/

wie-sie-ihren-ehepartner-maximal-beguenstigen

.....อ้กสุักห้นี้่�งคำถ้ามี ตามีคำขอค่ะ......

คําถาม :  ช่าว่สู่ว่ิสู่เป็นโสู่ด้	มื่น�องช่าย่หนึ�งคน	ที่ำ

พินัย่กรืรืมืไว่�	เมืื�อเสู่่ย่ช่่ว่ิต้	ย่กเงินปรืะกันสู่ังคมืเสู่าที่่�	2	ให�

กับเพื�อนคนไที่ย่	ถามืว่่า	 เพื�อนจะได้�รืับเงินเสู่าที่่�	2	 น่�ไหมื	

หรืือน�องช่าย่จะเป็นที่าย่าที่ผู้้�ได้�รืับเพ่ย่งผู้้ �เด้่ย่ว่?

คําตอบ :  เรื�องระบบประกนัสีงัคัม่ในประเที่ศสีว่ติ่ฯ	ที่้�เรา

เร้ยก	 ระบบ	 3	 เสีา	หว่ังว่่าผู้อ่านจะเข้าใจ	 ไม่่เช่่นนั�น	 ก็สีาม่ารถู

สีอบถูาม่ม่า	 หรือหาอ่านได้้ในหนังสืีอคัู่ม่ือของสีม่าคัม่หญิงไที่ยฯ	

คั่ะ

	 ผูท้ี่้�รายได้จ้ากการที่ำงาน	ม่ส้ีทิี่ธิทิี่้�จะที่ำประกันสีงัคัม่เสีา

ที่้�	2		(	Pensionskasse,	berufliche	Vorsorge)	เป็นการเก็บเงิน

สีะสีม่จากการที่ำงาน	เพ่ื�อเปน็หลกัประกันฐิานะการเงนิ	คัว่าม่เปน็

อยู่ที่้�ด้้	 หลังจากเกษ้ยณ	 เงินประกันสี่ว่นน้�ของผู้ที่ำประกันที่้�เสี้ย

ช่้ว่ิต่	ขณะที่้�ยังไม่่เกษ้ยณ	ผู้เป็นที่ายาที่ต่าม่กฏิหม่าย	คัือ	คัู่สีม่รสี

ที่้�ยงัม่ช้่วิ้่ต่	(ได้ร้บัเงนิหม่า้ย)	และลกูที่้�ยงัไม่บ่รรลนุติ่ภิูาว่ะ	(รบัเงนิ

กำพ่ร้า)	จะได้้รับเป็นเงินเด้ือน	

	 กรณ้ของผู้ที่ำประกนั	ที่้�เปน็โสีด้	เมื่�อเส้ียช้่ว่ติ่กอ่นเกษย้ณ	

บริษัที่ม่้สีิที่ธิิจะไม่่จ่ายให้ที่ายาที่ลำด้ับสีอง	คัือ	พ่่อแม่่	และพ่้�น้อง	

หรือจะจ่ายให้เป็นเงินก้อนจำนว่นหนึ�ง	 ที่ั�งน้�ขึ�นกับสัีญญาของ

บรษิทัี่หรอืกองที่นุประกนัด้ว้่ย	ว่า่ม่ร้ะเบย้บและขอ้กำหนด้ในกรม่

ธิรรม่น์ั�นอยา่งไร	แต่ล่ะบริษัที่จะแต่กต่า่งกนั	บางบรษิทัี่ยนิยอม่ให้

ผู้เอาประกันแจ้งคัว่าม่จำนงคั์	(ขณะที่ำสีัญญา)	ว่่าเม่ื�อเสี้ยช่้ว่ิต่จะ

ม่อบเงินให้กับผู้ใด้	ถู้าผู้ที่ำประกันเป็นโสีด้ก็สีาม่ารถูยกให้ผู้อื�นได้้	

โด้ยเฉพ่าะผู้อยู่ร่ว่ม่กัน	โด้ยไม่่ได้้																		จด้ที่ะเบ้ยน	ก็ต่้อง

ม่้หลักฐิานว่่าอยู่ร่ว่ม่กันนานกว่่า	 5	 ปี	 หรือเคัยดู้แลสี่งเสี้ยซึ่ึ�งกัน

และกันม่านาน

	 ที่ายาที่	เช่่น	คัูส่ีม่รสีและลูก	ได้้รับเงินจากกองที่นุโด้ยต่รง

ต่าม่กฏิหม่าย	 กรณ้ไม่่ม่้ที่ายาที่โด้ยต่รง	 ถู้าผู้ที่ำประกันได้้แสีด้ง

คัว่าม่จำนงคัใ์นสีญัญาประกนั	ลงช่ื�อผูร้บัที่อด้เงนิประกนั	ผูน้ั�นกไ็ด้้

รับ	เงินน้�ไม่่เก้�ยว่กับที่รัพ่ย์สีินในพ่ินัยกรรม่ของผู้ต่าย	จึงไม่่ใช่่เงิน

ม่รด้ก

	 ในที่ำนองเด้้ยว่กัน	 ถู้าผู้ต่ายเข้ยนในพ่ินัยกรรม่	 เรื�อง					

ยกที่รัพ่ย์สีินม่รด้กให้ผู้ใด้	ก็ไม่่ม่้ผลในการจะขอรับเงินประกัน	ถู้า

ผู้นั�น	ไม่่ได้้รับการระบุช่ื�อไว่้ในสีัญญาประกันของเสีาที่้�	2	ฉบับนั�น	

	 ด้งันั�นจากคัำถูาม่ขา้งต่น้	เรื�องเงินของเสีาที่้�	2		และเรื�อง

พ่นิยักรรม่ที่้�ม่	้เปน็สีองเรื�อง	พ่อจะต่อบได้ว่้่า	การที่้�เพ่ื�อนของผูต้่าย

จะได้ร้บัเงนิเสีาที่้�	2	นั�นหรอืไม่	่อก้ที่ั�งนอ้งช่ายผูต้่าย	กไ็ม่ใ่ช่ท่ี่ายาที่

โด้ยต่รงในเงินประกันเสีาที่้�	 2	 จึงต่้องไปขอดู้ใบกรม่ธิรรม่์การ

ประกันกับบริษัที่	ว่่าเข้ยนไว่้อย่างไร	แล้ว่ฉบับหน้า	จะม่าอธิิบาย

ว่่า	เราสีาม่ารถูที่ำพ่นิยักรรม่ยกสีม่บตั่ทิี่ั�งหม่ด้ใหเ้พ่ื�อนรกัแต่ผู่เ้ด้ย้ว่

ได้้หรือไม่่…	
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สุัภูาษิต้เย่อรุมั่น 
 (มั่น มั่น)

    

  ปฏิท ินก ิจกรรม ปฏิท ินก ิจกรรม                     

 วั่นป็รุะชุิม่สัามั่ญป็รุะจำาปี็  เสัาร์ุท้ี่�  21 พัฤษภูาคม่ ค.ศ. 2022 

 วั่นครุอบครัุว่ อาทิี่ต้ย์่ท้ี่�  4 กันย่าย่น ค.ศ. 2022

สัถูานท้ี่�     Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach 

2565 ¦ 2022
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ว่ั นอ าที่ิ ต่ ย ์ ท้ี่� 	 2 2 	 สีิ ง ห าคัม่ 	พ่ . ศ . 	 2 564 	ที่้� 	 P f r undhau s 	 K i r ch l i ndach	พ่ว่ก เ ร านำ โด้ย
สีม่าคัม่หญิ ง ไที่ย เพ่ื� อ หญิ ง ไที่ย

สีว่ิ ต่ เ ซึ่อร ์ แ ลนด้ ์	
ร ่ ว่ ม่กั บต่ั ว่ แที่นจากสีม่าคัม่ 	ช่ม่รม่ต่ ่ า งๆ	

ที่ั� ว่ สี ว่ิ ต่ เ ซึ่อร ์ แ ลนด้ ์

จั ด้ ง านกต่ เ ว่ที่ิ ต่ าจิ ต่ 	 แด้ ่ เ อกอั คั ร ร าช่ทีู่ ต่		
ณ 	ก รุ ง เ บิ ร ์ น 	น ายจั ก ร้ 	 ศ ร้ ช่ ว่นะ 	ซึ่ึ� ง ที่ ่ า น
เ ก ษ้ ยณอายุ ร า ช่กา ร 	 และ เ ดิ้ นที่า งกลั บ

ประ เที่ศ ไที่ย

งานกต้ เว่ที่ิ ต้ าจิ ต้ 	แด้ ่ 	 เ อกอั ค รืรืาช่ที่้ ต้ 	นาย่จั ก รื่ 	 ศ รื่ ช่ว่นะ

Prof.Dr Matthias and Ms. Arom Steinmann 
    

  for  your  cont inued support  andfor  your  cont inued support  and patronage  patronage 
 for  Thai  Women for  Thai  Women for  Thai  Women for  Thai  Women

ขอขอบคัุณ
P ro f . 	 D r . 	Ma t t h i a s 	 และ
คัุณ 	A rom	S te i nmann										

ที่ ่ า นผู ้ ม่้ อุ ป ก า รคัุณ	
สีนั บสีนุ นก า รที่ำ ง าน

ขอ ง สี ม่ า คัม่ฯ 	 เ สี ม่ อม่ า

   ปรืาสู่าที่	WYL, 	SWITZERLAND
	 	 	 HTTPS://WWW.SCHLOSS-WYL.CH

	 ปรืาสู่าที่	(SCHLÖSSLI )	
	 URSELLEN	KONOLFINGEN
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