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                สองเทศกาลเหมือนและต่าง 
                กว่า(ยาย)จะได้วีซ่ามาสวิตฯ 
               ข่าวดี ข่าวดี มีอะไรมาบอกจ้า 

     เม่ือความสัมพันธ์..มีอันเป็นไป  
     กงสุลสัญจร                                                                                                                                           

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

งานรับพระราชทานเคร่ืองราชฯ ของ คุณจารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต 
โดยเอกอัครราชทตูไทยประจาํกรุงเบร์ินนายเฉลิมพล ทนัจติต์ เม่ือวันที่ 26 ตุลาคม 2555 

                     

 
 

         
 

         
 
 



 
หญิงไทยร่วมถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 

เน่ืองในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ณ กรุงเบร์ิน 

    
หญิงไทยเข้าพบปะหารือ กับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายจุลพงษ์ โนนศรีชัย 

และท่านทตูเฉลิมพล ทนัจติต์ และเข้ารับมอบเงนิสนับสนุนโครงการคู่มือการใช้ชีวิตในสวติฯ และโครงการ
หญิงไทยพบจติแพทย์ ที่สถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงเบร์ิน  เม่ือวันที่ 28 ก.พ 2556 
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รวงข้าว              ปีที่ 15 ฉบับเดือนเมษายน 2556 

                                                              สารบัญ
สมาคมหญิงไทยเพื่อหญงิไทย สวิตเซอร์แลนด์                                                            
Verein Thai Frauen für Thai Frauen 
Postfach 11, 3038 Kirchlindach 
Tel. +41 79 649 34 32 
PC-Konto: 87- 677365 -7 
IBAN : CH26 0900 0000 8767 7365 7 
http://www.thaifrauenverein.ch 
E-Mail: vorstand@thaifrauenverein.ch 
เฟสบุ๊ค สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย: 
http://www.facebook.com/thaifrauen.swiss 

                       
………………………………………………………… 
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เว็ปมาสเตอร์และที่ปรึกษา : Dr. Hans Rieder 
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บทบรรณาธิการ 
สวสัดีปีใหมไ่ทยคะ่ ทา่นผู้อา่นท่ีรักทกุทา่น 
รวงข้าวฉบับนี ้มีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้หลายอย่าง เหมือนชีวิตของคนเรา แต่ละวันก็มีการ
เปล่ียนแปลงเกิดขึน้ตลอดเวลา จงึถือโอกาสนี ้น าเร่ืองของการเปล่ียนแปลง มาเลา่สูก่นัฟังนะคะ่ 
ความไม่แน่นอน คือ ความแน่นอน เป็นสจัธรรมข้อหนึ่งท่ีเรารู้กันทั่ว ซึ่งความไม่แน่นอนก็คือการ
เปล่ียนแปลงนัน่เอง มีทัง้แบบท่ีเราสังเกตรับรู้ได้และท่ีเราไม่ทันสงัเกต ซึ่งก็มีอยู่ 2 แบบ คือ การ

เปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้ หรือท่ีเราชอบ เปล่ียนแล้วมีความสุข ในรวงข้าวฉบบันี ้เรามีเร่ืองดีๆจากทางกรมการกงสุล ท่ีได้เพิ่ม
ส านกังาน กระจายไปในหลายๆจุดในประเทศ รวมทัง้การเปิดบริการในวนัเสาร์ และในสวิตฯ ก็มีการจดัตัง้ สมาคมครูใน
สวิตเซอร์แลนด์ขึน้ อนัจะก่อให้เกิดผลดีกบัการเรียนการสอนภาษาไทยกบัเด็กไทยในสวิตฯ และกฏหมายใหม่ของชาวสวิส 
เร่ืองสิทธิในการใช้นามสกลุของหญิง ซึง่เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเราพงึพอใจ และได้ยิม้แฉ่ง  
 

แตก่ารเปล่ียนแปลงอีกอย่างคือ การเปล่ียนแปลงท่ีไม่มีใครปรารถนา แตบ่างทีก็เล่ียงไม่ได้ และเราทกุคนก็รู้ แตก็่อดไม่ได้ท่ี
จะพดูวา่ “ฉนัท าใจไมไ่ด้ ก็มนัท าใจยอมรับล าบากอยู่น่ะ” เร่ืองท่ีเป็นตวัอย่างได้ดี ในเล่มนี ้คือ เร่ือง “เม่ือความสมัพนัธ์มีอนั
เป็นไป” เราจะมีวิธีการรับมือได้อย่างไร ดร. เดวิด โอลเซน ผู้ เช่ียวชาญและผู้ ให้ค าปรึกษาและบ าบดัความเครียดจากการ
เปล่ียนแปลง ได้แนะน าข้อปฏิบตัิ 4 อย่าง ท่ีจะช่วยให้เรา รับมือกับการเปล่ียนแปลงได้ คือ 1. ให้เรามองปัญหาเป็นเร่ือง
ธรรมชาต ิเป็นการเรียนรู้ เป็นครู เป็นบททดสอบ เป็นโอกาส เป็นความท้าทาย ดงัคตท่ีิวา่ “โลกนีไ้มมี่ปัญหา มีแตค่วาม 
ท้าทายเทา่นัน้” 2. เก่งในการปรับตวั บางครัง้ เราอาจเลือกสิ่งท่ีเราพอใจได้ และบางครัง้ เราก็เลือกสิ่งท่ีเราพอใจไม่ได้ แตท่ี่
แน่ๆ เราสามารถเลือกท่ีจะเปล่ียนมุมมองของเราท่ีมีต่อสิ่งนัน้ แล้วท าใจยอมรับมนัได้   3. หาเพ่ือนมาพูดคุย แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ รับฟังเร่ืองราว แล้วเราจะได้รับแนวความคิดใหม่ๆ จากการปรึกษาหารือกนั  และไม่ควรปิดกัน้ความคิดเห็นท่ี
แตกตา่งของผู้ อ่ืน และท้ายสดุคือ การมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี สร้างมิตรให้เรา เม่ือมีเหตกุารณ์ท่ีไมพ่ึงประสงค์เกิดขึน้กบัเรา มิตร
จะชว่ยบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงได้ ไม่มากก็น้อย ลองน าไปใช้กนัดนูะคะ่ รับรองทกุการเปล่ียนแปลง
สามารถ สู้ ได้คะ่  “เร่ืองแคนี่เ้อง ไมย่ากอยา่งท่ีคดินะ” 
 

และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในกองบรรณาธิการ คือ คณุดวงหทยั ซึ่งมีภารกิจการงานท่ีหนกัหนาสาหสั จึงขอลาพกัจาก
การเป็นบอกอ ดิฉันจึงเข้ามาท าหน้าท่ีแทน อย่างกระทันหนั ถึงแม้จะเป็นน้องใหม่ เข้ามาเรียนรู้งานในสมาคมได้ไม่นาน 
ประสบการณ์การท างานก็ยงัไมม่าก แตไ่ด้เรียนรู้ เร่ืองของการปล่ียนแปลงมาแล้ว ก็ต้องบอกวา่ สู้สู้ค่ะ เพราะเป็นงานท่ี 
ท้าทาย มีพ่ีน้องให้โอกาสและมอบความไว้วางใจ แถมเป็นก าลงัใจอยู่ข้างๆ งานท่ีรับมาจึงผ่านมาได้ อย่างท่ีท่านจะได้เห็น
ในเล่มค่ะ ซึ่งก็มีการเปล่ียนแปลงมากมาย เราท าปกใหม่ มีนักเขียนหน้าใหม่ มีอะไรใหม่ๆหลายส่วนในเล่ม และความ
คิดเห็นของท่าน  เป็นสิ่งส าคัญ ดิฉันยินดีจะท า เพ่ือประโยชน์สูงสุดจะเกิดกับท่านผู้ อ่านทุกท่าน และพลาดไม่ได้กับ
กิจกรรมดีๆ ท่ีเราจดัเตรียมไว้ให้ ส าหรับฤดแูหง่ความสขุสดช่ืน เบิกบานกบัมวลดอกไม้นานาพนัธุ์ รีบเปิดไปดูรายละเอียด
ที่หน้า 27 แล้วจดไว้ในปฏิทินสว่นตวัจะได้ไมพ่ลาดคะ่ ขออวยพรให้ทกุทา่นมีความสขุทกุลมหายใจต้อนรับฤดใูบไม้ผลิคะ่ 
แล้วพบกนัคะ่ 
กหุลาบ ไทรโพธ์ิภู่ 
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สาสน์จากประธาน 

  

 

     สวสัดีคะ่สมาชิกหญิงไทยเพ่ือหญิงไทยทกุท่าน  

     เผลอเดี๋ยวเดียว สมาคมหญิงไทยเพ่ือหญิงไทยก็จะมีอายคุรบ 15 ขวบปี เร็วๆนี ้เป็นวยัรุ่นยา่งเข้าสูว่ยัสาว  

     บางบ้านท่ีมีลกูวยัรุ่นก็มีปัญหา บ้านไหนโชคดีก็ผา่นวนัเวลาของวยัรุ่นอยา่งราบร่ืน คน---ไมว่า่เดก็ หรือ  

     ผู้ใหญ่---ไมใ่ชปั่ญหา แตค่วามคดิของคนตา่งหากท่ี(อาจ)สร้างปัญหา เพราะการปรุงแตง่ความคดิจากสิ่งท่ีเห็น 

     สิงท่ีได้ยิน จากการสมัผสั ท่ีสร้างให้ใจคดิ ถ้าคดิดี คิดบวก เพิ่มความรัก ความเมตตา ตอ่ทกุอยา่งท่ีประสบ  

     ปัญหาก็ผา่นไปได้ด้วยดี ปัญหาทกุปัญหามีทางออก ทกุสิ่งทกุอยา่งท่ีเกิด จะอยูช่ัว่คราว แล้วเปล่ียนแปลงไป  

     ขอฝากความคดิบวกนี ้ให้ทกุทา่น ในการท่ีจะแก้ไขปัญหาทกุอยา่งด้วยสต ิสมาคมหญิงไทยฯและ 

     คณะกรรมการทกุคนยงัมัน่คงท่ีจะรับใช้เพ่ือนชาวไทยทกุคน ทัง้ข้อมลูผา่นเอกสาร วารสาร การสมัมนา และ 

     โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโทรศพัท์สายตรง  
      

     เราจะประสานมือแล้วเดินไปด้วยกนัเพ่ือชีวิตท่ีดีขึน้ จากการเป็นวยัรุ่นท่ีแจม่ใส เพ่ือเป็นวยัสาวท่ีมีใจมัน่คง 

     ขอขอบคณุสมาชิกทกุทา่นท่ีสนบัสนนุการด าเนินงานของสมาคมตลอดมาคะ่ 

             
     ด้วยความจริงใจและปรารถนาดี  
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ส านักงานกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ 

 
 

ฉบบันีเ้ราน ารายช่ือส านกังานท่ีพวกเราสามารถท่ีจะท าหนงัสือเดนิทาง ปรึกษาด้านกงสลุ ด้านการคุ้มครองและดแูล
ผลประโยชน์คนไทยในตา่งประเทศ งานสญัชาตแิละนิตกิรณ์ การตรวจลงตรา เอกสารเดนิทางคนตา่งด้าว (ALIENS) 
มาฝากกนั ใกล้ท่ีไหน ไปท่ีนัน่ เลือกกนัได้ตามสะดวก ดงัตอ่ไปนีค้ะ่ 

- กรมการกงสลุ 123 ถนนแจ้งวฒันะ เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 โทรศพัท์ 02-981-7171-99 
- ส านกังานหนงัสือเดนิทาง ศนูย์บริการการไปท างานตา่งประเทศ อาคารประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน ดนิแดง   
  กรุงเทพฯ โทรศพัท์ 02-245-9439 
- ส านกังานหนงัสือเดนิทางชัว่คราว อาคารรัฐประศาสนภกัดี ศนูย์ราชการเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษา 5 ธนัวาคม 
  2550 เลขท่ี 120 หมูท่ี่ 3 ชัน้ 7 (เข้าทางประตทูิศตะวนัออก) อาคารศนูย์ประชมุ ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองห้อง 
  เขตหลกัส่ี กรุงเทพฯ 10210 โทรศพัท์ 02-203-5000 ตอ่ 49000 
- ส านกังานหนงัสือเดนิทางชัว่คราว เซ็นทรัลบางนา อาคาร “บางนาฮอลล์” (ด้านข้างศนูย์การค้า) ชัน้ B1 
 โทรศพัท์ 02-383-8402-4 

- ส านกังานหนงัสือเดนิทางชัว่คราว เซ็นทรัลป่ินเกล้า อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชัน้ใต้ดนิ แขวงบางบ าหรุ  
 เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 โทรศพัท์ 02-446-8111-2 

- ส านกังานหนงัสือเดนิทางชัว่คราว จงัหวดัขอนแก่น ศนูย์ราชการจงัหวดัขอนแก่น ถนนศนูย์ราชการ อ าเภอเมืองฯ  
 ขอนแก่น 40000 โทรศพัท์ 043-242-707 หรือ 043-242-655 

- ส านกังานหนงัสือเดนิทางชัว่คราว จงัหวดัเชียงใหม ่ศนูย์ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ ถนนโชตนา ต าบลช้างเผือก 
  อ าเภอเมืองฯ เชียงใหม ่50000 โทรศพัท์ 053-891-5356 
- ส านกังานหนงัสือเดนิทางชัว่คราว จงัหวดัสงขลา ศนูย์ราชการจงัหวดัสงขลา อ าเภอเมืองฯ สงขลา 90000 
 โทรศพัท์ 074-326-508-10 

- ส านกังานหนงัสือเดนิทางชัว่คราว จงัหวอับุลราชธานี อาคารส านกังานองค์การบริหารสว่นจงัหวดั อ าเภอเมืองฯ 
 อบุลราชธานี 34000 โทรศพัท์ 045-242-313-4 

- ส านกังานหนงัสือเดนิทางชัว่คราว จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อ าเภอเมืองฯ สรุาษฎร์ธานี    
 84000 โทรศพัท์ 077-274-940 หรือ 077-274-942-3 

- ส านกังานหนงัสือเดนิทางชัว่คราว จงัหวดันครราชสีมา ศาลากลางจงัหวดันครราชสีมา ถนนมหาดไทย  
  อ าเภอเมืองฯ  นครราชสีมา 30000 โทรศพัท์ 044-243-132 หรือ 044-243-124 
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- ส านกังานหนงัสือเดนิทางชัว่คราว จงัหวดัอดุรธานี ศนูย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจงัหวดัอดุรธานี (ตรงข้าม 
  ศาลหลกัเมือง) ถนนอธิบดี อ าเภอเมืองฯ อดุรธานี 41000 โทรศพัท์ 042-212-827 หรือ 042-212-318 
- ส านกังานหนงัสือเดนิทางชัว่คราว จงัหวดัพิษณโุลก ศาลากลางจงัหวดัพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อ าเภอเมืองฯ   
  พิษณโุลก 65000 โทรศพัท์ 055-258-173 หรือ 055-258-131 
- ส านกังานหนงัสือเดนิทางชัว่คราว จงัหวดัยะลา ศนูย์อ านวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ถนนสขุยางค์ 
  อ าเภอเมืองฯ ยะลา 95000 โทรศพัท์ 073-274-526 หรือ 073-264-036 หรือ 073-274-037 
- ส านกังานหนงัสือเดนิทางชัว่คราว จงัหวดัภเูก็ต ศาลากลางจงัหวดัภเูก็ต ถนนนริศร อ าเภอเมืองฯ ภเูก็ต 83000  
  โทรศพัท์ 076-222-083 หรือ 076-222-080 หรือ 076-222-081 
- ส านกังานหนงัสือเดนิทางชัว่คราว จงัหวดันครสวรรค์ ศนูย์บริการร่วมจงัหวดันครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิก๊ซี  
  ถนนพหลโยธิน อ าเภอเมืองฯ นครสวรรค์ 60000 โทรศพัท์ 056-233-453 หรือ 056-233-454 
- ส านกังานหนงัสือเดนิทางชัว่คราว จงัหวดัจนัทบรีุ อาคารค้าชมุชน ถนนเลียบเนิน ด าบลวดัใหม ่อ าเภอเมืองฯ  
   จนัทบรีุ  22000 โทรศพัท์ 039-301-706-9 

แต่ส าหรับรายช่ือส านักงานที่เปิดให้บริการรับรองเอกสาร (Legalisation) ด้วยนัน้ จะมี  เฉพาะท่ี ตกึกรมการกงสลุ 
ท่ีถนนแจ้งวฒันะ กทม. ส านกังานหนงัสือเดนิทางชัว่คราว จงัหวดัเชียงใหม,่ ส านกังานหนงัสือเดนิทางชัว่คราวสงขลา 
และส านกังานหนงัสือเดนิทางชัว่คราวอบุลราชธานี 

                                                                         
 

และ ตัง้แต ่เดือนมีนาคม 2556 เป็นต้นไป ก็ได้เปิดให้บริการ รับค าร้องขอท าหนงัสือเดินทางแก่ประชาชนทัว่ไป ในวันเสาร์ 
ด้วย ตัง้แต่เวลา 09.00-15.00 น. ท่ีกรมการกงสุล (ถนนแจ้งวัฒนะ) ส านักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา และ
ส านกังานหนงัสือเดนิทางชัว่คราว ป่ินเกล้า แต่ยกเว้น วนัเสาร์ท่ีเป็นวนัหยดุราชการ  
สอบถามข้อมูลได้ท่ีหมายเลข 02-203-5000 และ 02-9817257-60 ในวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ วลา 8.30 -15.30 น. 
 

ข้อมลูจาก: กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศ 
www.consular.go.th

http://www.consular.go.th/
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กว่า (ยาย) 
จะไ ด้วี ซ่ ามาสวิตฯ         
โดย โสภา บาโร  
 

การท่ีคนไทยท่ีเป็นคนธรรมดาสามัญจะขอวีซ่ามาเท่ียว
ต่างประเทศในปัจจุบันไม่ใช่เร่ืองง่ายเลย มีเอกสารเเละ
ขัน้ตอนต้องท าตามหลายอย่าง ..ดิฉันเคยท าเร่ืองขอวีซ่าให้
คุณแม่มาเท่ียวสวิตฯในช่วงกลางปี 2012 ท่ีผ่านมา 
เน่ืองจากดิฉันเเละสามีเองก็เป็นเพียงเเค่มนุษย์เงินเดือน
ระดบัพืน้ฐาน บ้านก็ต้องเช่า ข้าวก็ต้องซือ้ การคิดค านวณ
คา่ใช้จ่ายรายเดือนหกัลบกบัรายรับประจ าจึงถูกตรวจสอบ
ว่าเพียงพอ ส าหรับการเชิญคนต่างชาติมาพักท่ีสวิตฯ
หรือไม่..... เอาเป็นว่า กว่าจะผ่านขัน้ตอนทัง้หมดมาได้ ก็
แทบจะถอดใจกันเลย จึงอยากใช้โอกาสนี  ้เ ขียนเล่า
เร่ืองราวของ การขอวีซ่าเยี่ยมญาติ ท่ีเจอมาด้วยตนเอง
ตัง้แตต้่นจนจบ เผ่ือจะเป็นประโยชน์กบัผู้อ่านท่ีอยากจะพา
ญาตมิาเท่ียวสวิตฯบ้างไมม่ากก็น้อย  
ดฉัินได้วางแผนไว้ตัง้แตช่ว่งกลางปี 2011 เเล้วว่าจะพาคณุ
แม่ไปย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทูตสวิส ประจ าประเทศไทยด้วย
ตนเองช่วงเดือนธันวาคมปี 2011(เพราะเป็นช่วงหยุดพัก
งานประจ าปีของดฉินั) เน่ืองจาก คณุแมอ่ายมุากแล้ว 
(68 ปี) พดูภาษากลางไม่คล่อง(เป็นคนเหนือ) อีกทัง้สายตา
ไม่ค่อยดี จะอ่าน จะเขียนก็ค่อนข้างล าบาก ดิฉันจึงอยาก
พาคณุเเมไ่ปย่ืนเอกสารเอง 
ระหว่างท่ีรอเดินทางกลับเมืองไทย ดิฉันจึงเร่ิมศึกษาหา
ข้อมูลและเตรียมเอกสารท่ีจ าเป็นไว้ก่อน และขอให้เพ่ือนท่ี
อยูก่รุงเทพฯชว่ยโทรศพัท์เข้าสถานทตูสวิส เพ่ือขอนดัวนัย่ืน
เอกสาร (ต้องโทรไปจองลว่งหน้าตามข้อก าหนดท่ีแจ้งไว้ท่ี 
เวป็ไซด์ของสถานทตู การโทรไปจองจะแจ้งช่ือ-นามสกลุ  
วนั-เดือน-ปีเกิด และ หมายเลขพาสปอร์ต(ของผู้ ย่ืนขอวีซ่า) 
เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีบนัทึกเข้าระบบ ดิฉันไม่สามารถโทรฯได้
ด้วยตนเองเพราะต้องใช้เบอร์ในประเทศไทยโทรฯเข้า
สถานทตูเท่านัน้ (ท่ีต้องเป็นอย่างนัน้เพราะเบอร์โทรศพัท์ท่ี

สถานทูตให้โทรเข้าจะเป็นเบอร์แบบท่ีคิดเงินเป็นนาทีเก็บ
เงินท่ีคนโทรเข้า) ซึ่งเพ่ือนก็สามารถช่วยจัดการได้อย่าง
เรียบร้อย ดิฉันได้วันนัดตามท่ีต้องการ  ระหว่างรอวัน
เดนิทาง ก็จดัเตรียม จดัหา เอกสารที่จ าเป็นดังนี ้
1. จดหมายเชิญ(ดิฉันท าเป็นภาษาสวิส-ฝร่ังเศส เพราะ
เป็นภาษาราชการตามเขตท่ีดิฉันพกัอาศยั ) โดยจดหมาย
เชิญระบเุนือ้หาหลกัๆ ดงันี ้

 ระบช่ืุอผู้ถกูเชิญ(ผู้ ย่ืนขอวีซา่)ช่ือ-นามสกลุ  
วนั-เดือน-ปีเกิด(เขียนให้ถกูต้องตามพาสปอร์ตไทย) 
 ระบ ุช่ือผู้ เชิญ ช่ือ-นามสกลุ ท่ีอยู(่ใสวิตเซอร์แลนด์) 
 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ เชิญและผู้ ถูกเชิญ และ

สาเหตท่ีุเชิญ 
 จะพักท่ีไหน และจะพักอาศัยในสวิตฯเป็นระยะ

เวลานานแคไ่หน (ไมเ่กิน3 เดือน) 
 ค่าใช้จ่าย ค่ากินค่าอยู่ ท่ีเกิดขึน้ ใครจะรับผิดชอบ

ระหวา่งท่ีผู้ถกูเชิญมาอยู่ในสวิตฯ (กรณีนี ้ดิฉันเป็น
ผู้ เชิญให้คณุเเม่มาพกัอาศยัท่ีบ้าน ท่ีดิฉันอาศยัอยู่ 
และดฉินัจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยทัง้หมด) 

2. จดหมายรับรองการท างาน(ของผู้ เชิญ) ออกโดย
บริษัท/ร้านท่ีท างานอยู่ในปัจจุบนั (ดิฉันขอให้เจ้าของร้าน 
ระบวุนัท่ีออกหนงัสือรับรอง เป็นช่วงเวลาท่ีใกล้เคียงกบัวนั
ย่ืนเอกสารเข้าสถานทตู) 
3. สลิปเงนิเดือน (ของผู้ เชิญ) ย้อนหลงั 3 เดือน 
4. แบบฟอร์มย่ืนขอวีซ่าของสถานทูต เอกสารชุดนี ้
สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีหน้าเว็ปไซด์สถานทูต (กรอกให้
ครบทกุส่วน ถกูต้องชดัเจน) พร้อมรูปถ่ายจ านวน 2 ใบของ
ผู้ ย่ืนขอวีซา่ 
5. ส าเนาใบจองตั๋วเคร่ืองบิน ระบวุนัท่ีไป-กลบั 
6. ส าเนาใบประกันภัยเดินทางและสุขภาพ (วงเงิน
ประกันไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร) เพ่ือยืนยันว่า หากมี
อบุตัเิหตหุรือเจ็บป่วยระหวา่งอยูใ่นสวิตฯ จะมีผู้ รับผิดชอบ 
คา่รักษาพยาบาลได้อยา่งแนน่อน 
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7. ส าเนาพาสปอร์ตของผู้เชิญ (เเนบใบอนญุาตให้พ านกั
อาศยัในสวิตฯในกรณีเป็นคนต่างชาติ หรือ หากมีสญัชาติ
สวิส ก็ให้แนบ ส าเนาพาสปอร์ตของสวิตฯไปด้วย) 
8. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ดิฉัน แสดง ส าเนาทะบียนบ้าน
ไทย เพ่ือยืนยนัวา่ดฉินัเป็นบตุร)   
เม่ือดฉินัเดนิทางมาถงึเมืองไทยก็พาคณุแมไ่ปตามวนัท่ีนดั
ไว้ เวลานดัหมายคือ 10.30 น. (ควรไปถึงหน้าสถานทตูก่อน
เวลานดั) กวา่จะผา่นดา่นแรกก็ต้องถกูตรวจค้นกระเป๋าตาม
ระเบียบ พอเข้าไปในด้านในรัว้ของสถานทูต ก็นั่งรอ เพ่ือ
เข้าส านกังานตามคิว เม่ือได้ยินเสียงเรียกช่ือ ดิฉันก็เดินเข้า
ไปแจ้งเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยัว่า ดิฉันขอเข้าไปด้วย
ได้ไหมเพราะดิฉันเป็นคนเชิญคณุแม่ไปเท่ียวสวิตฯเอง ช่ือ
ของดิฉันอยู่ในจดหมายเชิญ คณุแม่เป็นคนต่างจงัหวดั พูด
ไม่ค่อยคล่อง  เกรงว่าจะ ส่ือสารไ ด้ ไม่ ดีพอ ดิฉันจึ ง
จ าเป็นต้องขอเข้าไปด้วย เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ก็
ไปถามเจ้าหน้าท่ีด้านใน และก็อนุญาตให้ดิฉันเข้าไปได้  
เม่ือเข้าไปในตวัส านกังานแล้วดิฉันสงัเกตเห็นว่า มีคนนัง่รอ
อยู่ 2คน ก่อนหน้าดิฉันจะเดินเข้ามา มีช่องท่ีให้เปิดย่ืน
เอกสารอยู่ 2 ช่องด้วยกนั  เม่ือถึงคิวดิฉันและคณุแม่ ก็เข้า
ไปย่ืนเอกสารท่ีเตรียมมาให้เจ้าหน้าท่ี เธอเรียกตามช่ือ
เอกสารและให้ดิฉันส่งให้ท่ีละชดุ เธอตรวจเอกสารเพ่ือดวู่า
แต่ละชุดถูกต้อง (หากไม่ถูกต้อง เธอจะบอกทนัที ว่าให้ไป
แก้ไขและค่อยมาย่ืนใหม่วันอ่ืน ดิฉันเห็นจากคู่หนึ่งท่ีเจอ
ปัญหาเอกสารไมถ่กูต้อง) 
 
เม่ือเอกสารถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีก็ยิงค าถามทนัทีใส่
(ดฉินั)ทนัที ค าถามท่ีถามในวนันัน้เทา่ท่ีจ าได้  คือ 

1.เป็นอะไรกบัผู้ถกูเชิญ? ตอบ : เป็นลูกสาว 
2.อยูใ่นฐานะใดในสวิตฯ? ตอบ : แต่งงานกบัสามีชาวสวิตฯ 
ปัจจุบนัอยู่ในฐานะพลเมืองสวิส 
3.ท าอะไรอยู่ ท่ีสวิตฯ? ตอบ : ท างานเป็นผู้ ช่วยเชฟใน
ร้านอาหารไทย 
4.อยูส่วิตฯมาก่ีปีแล้ว? ตอบ : 8-9 ปี 

5.อยูส่วิตฯตัง้นานแล้ว ท าไมถึงเพิ่งเชิญ? ตอบ : เพ่ิงได้งาน
ท า มีรายได ้มีเงินเดือนเป็นของตนเอง เมื่อก่อนเป็นแม่บ้าน
ไม่มีรายไดอ้ะไรจึงไม่อยากขอวีซ่าที่มีค่าใช้จ่ายให้เป็นภาระ
กบัสามีอีก 
6.ท าไมเชิญแต่ แม่ ไม่เชิญญาติคนอ่ืนไปด้วย? ตอบ: การ
ขอวีซ่าแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายจ านวนไม่น้อยจึงอยากลองขอ
วีซ่าให้คุณแม่ก่อนเป็นคนแรก ในอนาคตหากญาติคนไหน
อยากไปเที่ยว ก็จะด าเนินการและดูความเหมาะสมในคร้ัง
ต่อๆไป 
7.สามีแมอ่ยูท่ี่ไหน? ตอบ : ไม่มี แม่เป็นแม่หม้าย สามีเสีย 
8.สามีตายก่ีปีแล้ว? ตอบ : เกือบ 4 ปีแลว้ 
9.มีพ่ีน้องก่ีคน? ตอบ : มีทัง้หมด 7 คน ดิฉนัเป็นคนที ่7 
10.ดิฉันมีลกูไหม? อายเุท่าไร? ตอบ : มีลูกสาว 1 คน อาย ุ
6 ขวบคร่ึง 
เจ้าหน้าท่ีจะจดค าตอบเเบบสัน้ๆด้วยดินสอ ท่ีกระดาษแผ่น
แรกสดุของเอกสาร หลงัจากนัน้ เธอก็รวบเอกสารทัง้หมดไว้
ด้วยกนั  และก็ให้ใบนดัซึ่งมีตราประทบัวนัท่ี และแจ้งให้มา
รับเอกสารตามวนัท่ีท่ีระบไุว้ในกระดาษนัน้ (ดฉินัย่ืนเอกสาร
ในวนัองัคาร ใบแจ้งวา่ให้มารับเอกสารได้ในวนัศกุร์ อาทิตย์
นัน้) 

           
ในวนัศกุร์ ดฉินัเเละคณุเเม ่(ท่ีจริงเเล้วสามารถสง่ตวัเเทนไป
รับให้ก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องไปรับเอง) ไปรับเอกสารท่ีป้อมยาม
หน้าสถานทูต ดิฉันแสดงพาสปอร์ตของคุณแม่ เจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภยัก็ย่ืนซองเอกสารให้ ด้านในมีเอกสารท่ี
ต้องจดัส่งให้ผู้ เชิญในสวิตฯ(ตวัดิฉันเอง) เพ่ือกรอกแล้วย่ืน
ให้ท่ีว่าการอ าเภอ(ในสวิตฯ)จัดการตรวจสอบ ดิฉันมี
ก าหนดกลบัสวิตฯในอีกหนึ่งสปัดาห์ถดัไป จึงไม่จ าเป็นต้อง
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สง่เอกสารทางไปรษณีย์ ดฉินัรอย่ืนเร่ืองด้วยตนเองเม่ือกลบั
ถึงสวิตฯดีกวา่ 
     เม่ือดิฉันเดินทางกลับสวิตฯก็รีบไปย่ืนเร่ืองท่ีว่าการ
อ าเภอ เจ้าหน้าที่ขอให้จัดส่งเอกสารเพิ่มเตมิ ดงันี ้
 -ใบสลิบเงินเดือน พร้อมจดหมายรับรองการท างาน  
ของตัวดิฉันและของสามิ (ในส่วนของดิฉัน ใช้ส าเนาของ
ฉบบัท่ีเคยสง่ให้สถานทตูสวิส) 
-ใบตรวจสอบสถานะภาพการเป็นลกูหนีข้องตวัดฉินัและ 
ของสามี (ต้องไปขอใบรับรองจากท่ีว่าการอ าเภอ แต่เป็น
เอกสารท่ีออกโดยอีกหน่วยงานหนึง่) 
พอได้ครบก็ย่ืนเอกสารไป รอราวๆ 1 สปัดาห์ ได้รับจดหมาย
แจ้งว่า ให้ญาติไปติดต่อกับสถานทูตท่ีเมืองไทยได้ ดิฉันก็
คิดว่าวีซ่าไม่น่ามีปัญหาอะไร เพราะจดหมายแจ้งเพียง
แค่ว่าให้ติดต่อสถานทูตสวิส ดิฉันก็สแกนจดหมายท่ีได้รับ
ส่งไปให้ญาติทางอีเมล์ แล้วแจ้งให้ญาติน าไปพร้อมกับ
พาสปอร์ตของคณุแม ่เพ่ือไปย่ืนเร่ืองตอ่สถานทตู เพ่ือรับฟัง
ผลของการขอ   วีซ่า (คณุแม่จ าเป็นต้องไปย่ืนเอกสารครัง้
แรกด้วยตวัเอง แตค่รัง้ถดัไป สามารถส่งตวัแทนให้ไปติดตอ่
เองได้ แต่ต้องมีหลักฐาน(พาสปอร์ต)ไปยืนยันว่าเป็น
ตัวแทนท่ีถูกส่งไปจริงๆ(ดิฉันแจ้งให้ญาติถือส าเนาบัตร
ประชาชนพร้อมใบมอบอ านาจของคณุแมต่ิดตวัไปด้วย 
(กันเหนียว) แตเ่อาเข้าจริงๆ เจ้าหน้าท่ีสถานทูตไม่ได้ตรวจ
เอกสารใบมอบอ านาจอะไรเลย แคข่อดวู่า มีพาสปอร์ตของ
คุณแม่หรือไม่ก็เท่านัน้ พอเห็นว่ามีพาสปอร์ตก็เอาซอง
เอกสารให้ทนัที ญาตลิงลายมือช่ือ รับเอกสารพร้อมลงวนัท่ี  

         

ญาติก็เปิดอ่าน  ปรากฎว่า วีซ่าไม่ผ่าน  (สถานทูต ท า
เคร่ืองหมาย เลือกในกรอบท่ีว่า ผู้ขอวีซ่าไม่แสดงให้เห็น
ว่า จะกลับเมืองไทยตามก าหนดท่ีแจ้งไว้ แปลให้เข้าใจ
ง่ายๆ คือ กลัวไปแล้วไม่ยอมกลับเมืองไทย) มีข้อความ
ท่ีเขียนไว้ตอนท้ายว่า  สถานทูตสงวนสิทธ์ิที่จะไม่บอก
เหตผุลหรือใหค้ าอธิบายใดๆถึงสาเหตวุ่าท าไมถึง 
ปฎิเสธวีซ่า เอกสารอีกแผ่นหนึ่ง แจ้งว่า หากต้องการขอ
อทุธรณ์ ท าได้ 2 วีธี ด้วยกนั (ให้เลือกท าแคว่ิธีเดียว ) 
1. ให้เจ้าบ้านท่ีสวิตฯ (ตวัดฉินั) เป็นผู้อทุธรณ์ โดยให้สง่ 
จดหมายแสดงเหตุผลท่ีต้องการให้คุณแม่ไปสวิตฯ  ท่ี
ส านกังานตรวจคนเข้าเมือง ท่ีกรุงเบร์ิน 
2. ผู้ ย่ืนขอวีซ่า (คุณแม่ของดิฉัน)เป็นผู้ อุทธรณ์ โดยย่ืน
เอกสารท่ีสถานทูต โดยให้ส่งจดหมายแสดงเหตุผลท่ี
ต้องการไปสวิตฯ   พร้อมจา่ยเงินคา่ธรรมเนียม (5,100 บาท 
+ คา่สง่ 170 บาท)  
การอุธทรณ์จะต้องท าการยื่นเร่ืองภายใน 30 วัน นับ
จากวันท่ีได้ลงลายมือช่ือ รับทราบผลการขอวีซ่า โดย
จดหมายต้องเขียนเป็นภาษาราชการสวิตฯเท่านัน้ อาจใช้
เวลา 4-6 สปัดาห์ จึงจะทราบผลการอทุธรณ์(ในบางกรณี 
ใช้เวลามากกวา่นัน้)  
ผู้ ย่ืนอุทธรณ์จะได้รับเงินค่าธรรมเนียมคืน ก็ต่อเม่ือได้รับ
อนุมตัิวีซ่าเท่านัน้ ถ้าครัง้นี ้ย่ืนอทุธรณ์ไม่ผ่านอีก และหาก
ต้องการสู้ต่อ ก็ให้ส่งเร่ืองอุทธรณ์ไปยังศาลปกครองกลาง 
ภายใน 30วนั นบัจากทราบผลการอทุธรณ์ในครัง้แรก ดิฉัน
ตดัสินใจย่ืนอทุธรณ์ด้วยตนเอง ตอนนัน้ไม่ได้ปรึกษาใครว่า
จะต้องเขียนจดหมายอทุธรณ์อย่างไร เพราะตวัเองก็เร่ิมมึน 
เร่ิมโมโห เร่ืมเซ็ง  เร่ิมเบื่อ เเละเร่ิมมีอาการเลือดเข้าตา ไม่รู้
จะสรรหาค าใด มาอธิบายความรู้สึกเหมือนกันว่ารู้สึก
อยา่งไรเม่ือรู้วา่วีซา่ไมผ่า่น...  
แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเเต่ ดิฉันคิดเเค่ว่า จะต้องเขียน
ออกมาจากใจเเละจะต้องท าให้เจ้าหน้าท่ีรู้เเละเข้าใจ
ว่ายังไงคุณแม่ ก็ไม่เคยคิดท่ีจะเข้ามาอาศัยอยู่ใน 
สวิตฯอย่างถาวรแน่นอน !!! 
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     ดิฉันเขียนจดหมายร่ายยาวร่วม 2 หน้า (โดยมีสามีช่วย
เเปลเเละตรวจทานเเก้ไขให้เป็นภาษาฝร่ังเศสท่ีถกูต้องตาม
หลกัไวยากรณ์ก่อนส่ง) เนือ้หาหลกัๆในจดหมายท่ีเขียนไป
คือ ดิฉันเป็นลกูสาวคนท่ี 7 ของครอบครัว แต่งงานกบัชาว
สวิสและอาศัยอยู่ในสวิตฯมาร่วม 9 ปี เม่ือดิฉันท างานมี
รายได้เป็นของตวัเอง จึงอยากจะเชิญคณุแม่มาเท่ียวสวิตฯ 
ไมมี่เหตผุลอะไร ท่ีคณุแมจ่ะต้อง มาลกัลอบอาศยัอยูใ่น  
สวิตฯ อย่างท่ีสถานทูตกังวล เพราะคณุแม่มีลูกอีก 5 คน 
(พ่ีชายคนโตเสียชีวิตแล้ว) มีหลานอีก 8 คนท่ีเมืองไทย ไม่มี
ญาติคนไหน อยากให้คณุแม่มาอาศยัอย่างถาวรในสวิตฯ
อย่างเเน่นอน เน่ืองด้วยสวิตฯเป็นประเทศท่ีมีสภาพอากาศ
ท่ีต่างกันอย่างสุดขัว้กับประเทศไทย ถึงแม้คณุแม่จะมีอาย ุ
มากแล้ว แต่สุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่และมีธุร กิจของ
ครอบครัวท่ีดูแลอยู่  (  ดิฉันให้คุณแม่ติดต่อธนาคารท่ี
เมืองไทย เ พ่ือออกใบรับรองว่าคุณแม่เป็นลูกค้าของ
ธนาคารจริง แจ้งธนาคารว่าจ าเป็นต้องใช้ประกอบค าร้อง
ขอวีซ่า ขอให้สะกดช่ือคณุแม่ให้ถกูต้อง ตามพาสปอร์ตทุก
อย่าง พร้อมขอเสตทเมนท์ธนาคารย้อนหลัง 2ปี เ พ่ือ
ต้องการแสดงให้เจ้าหน้าท่ีของสวิตฯ เห็นว่า คณุแม่มีธุรกิจ
ท่ีต้องดแูล สามารถดหูลกัฐานได้จากการท่ีมีเงินหมนุเวียน
เข้า-ออกบญัชี อย่างสม ่าเสมอตลอด 2 ปีท่ีผ่านมา คณุแม่
ไมมี่เหตผุลท่ีจะต้องอาศยัในสวิตฯ โดยการหนีวีซ่า  คณุเเม่
จะยอมอยูต่า่งเมืองในฐานะคนลกัลอบเข้าเมืองไปท าไม  
ในเม่ือคณุเเม่มีสิทธ์ิ เป็นพลเมืองไทยเต็มขัน้ มีอาชีพสุจริต
เเละมีรายได้ท่ีสามารถเลีย้งชีพของตนเองได้  และคุณแม่
เห็นว่าสวิตฯ เป็นประเทศท่ีสวยงาม ติดอนัดบัประเทศท่ีน่า
อยู่อาศยัในอันดับต้นๆของโลก แถมยังเป็นชาติท่ีมีระบบ
ระเบียบดียิ่ง คณุแมจ่งึอยากจะมาพบและสมัผสัด้วยตนเอง
สกัครัง้หนึ่งในชีวิต การเดินทางได้มีการจองตัว๋ระบวุนัเข้า-
ออกสวิตฯ อยา่งแนน่อน(แนบส าเนาตัว๋เคร่ืองบินท่ีได้จองไว้
เรียบร้อยแล้ว) คุณแม่ไม่มีปัญหาสุขภาพเเละไม่มีโรค
ประจ าตวัใดๆทัง้สิน้ แตเ่พ่ือปฎิบตัิตามกฎของการเข้าเมือง 
ทา่นก็ได้ซือ้ประกนัภยัสขุภาพตามข้อก าหนด ของการขอ 

วีซ่าทุกอย่าง (แนบส าเนาใบประกันภัยสุขภาพ)จากนัน้ก็
จดัสง่จดหมายพร้อมทัง้เอกสารอ้างอิงทัง้หมดทางไปรษณีย์ 
(ลงทะเบียน)                    

 
 
รออีกเกือบ1เดือนเต็ม ก็ได้รับจดหมายลงทะเบียนตอบ
กลับมาว่า  ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ท าการ

อนุมัติให้วีซ่าผ่าน (เย้) ให้ดิฉันแจ้งคุณเเม่ท่ีเมืองไทยว่า
สามารถติดต่อเพ่ือขอรับวีซ่าจากสถานทูตสวิสท่ีเมืองไทย
ได้ทนัที และเจ้าหน้าท่ีจะท าเร่ืองคืนเงิน 150 ฟรังค์ ให้ดิฉัน 
ขอให้ดิฉันแจ้งบญัชีท่ีจะให้โอนคืนกลบัไปท่ีส านกังานด้วย 
ในที่สุด คณุแมก็่ได้เดนิทางมาเย่ียมดิฉันและครอบครัว แม้
จะใช้เวลาในการเดินเร่ืองนานกว่าปกติ แต่พวกเราก็ดีใจท่ี
สดุท้ายก็ส าเร็จ  และเม่ือคณุเเม่พกัผ่อนครบตามก าหนด
และเดินทางกลับเมืองไทยแล้ว ดิฉันก็จัดการส่งส าเนา
เอกสารยืนยันว่าคุณแม่เดินทางกลับเมืองไทยแล้ว ไปยัง
ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (ถ่ายส าเนาหน้าหนังสือ
เดินทางของคณุแม่ ท่ีมีตราประทบั ขาเข้า-ขาออก Zurich 
เป็นหลักฐานแนบไปตามข้อก าหนด)  ต่อจากนัน้ อีก 1 
สปัดาห์ต่อมา ดิฉันก็ได้รับหนงัสือแจ้งยืนยนัว่า เจ้าหน้าท่ี
ได้รับเอกสารท่ีดิฉันส่งให้แล้ว และรับทราบว่าคุณแม่
ไม่ได้ท าผิดกฎของการเข้าเมือง (ไม่ได้อยู่เกินท่ีวีซ่า
ก าหนด).... เร่ืองนีจ้งึจบไปแบบ Happy Ending ในท่ีสดุ  

                    



 รวงข้าว / เมษายน 2556 12 

ข่าวดี  ข่าวด ี    รวบรวมโดย ก.ไตรค า 

             
 

     กฏหมายใหมข่องชาวสวิส ซึง่มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี  

1 มกราคม 2013 คือ สิทธิในการใช้นามสกุลของหญิง 

นับว่าเป็นการให้สิทธิและเสรีแก่หญิงอีกก้าวหนึ่ง โดย

กฏหมายนีท้ าให้ปัญหาส าหรับค าน าหน้านาม (สตรี) ท่ี

ผู้หญิงเห็นว่ามีความแตกต่างระหว่าง “ชายกับหญิง” โดย

ผู้หญิงเห็นวา่เสียเปรียบและไมเ่ป็นธรรมกบัผู้หญิง 

     หลงัการจดทะเบียนสมรส ตอ่ไปนี ้ กฏหมายไม่บงัคบัให้

ฝ่ายหญิงต้องใช้ช่ือสกุลของสามี เราถูกปลดปล่อยปัญหา

ช่ือสกลุท่ีมีมายาวนาน 

     หญิงท่ีสมรสแล้ว ก็มีเสรี ท่ีจะเลือกใช้นามสกุล จะใช้

สกุลเดิมของตนก็ได้ หรือจะใช้ของสามีก็ได้เช่น Jandara 

Traikam สมรสกบั Leon Rieder คณุจนัดารา อยากใช้สกลุ

เดมิคือ ไตรค า เธอก็มีสิทธ์ิใช้ตอ่ไป หรืออยากใช้ช่ือสกลุของ

สามีก็ได้เลือกเอาตามชอบหนึ่งช่ือ บางทีสามีอาจจะอยาก

ใช้นามสกุลของเราก็ได้นะ หมดสมัยแล้วท่ีจะเอาช่ือสกุล

ของสามีและภรรยามาเขียนเรียงตอ่กนัตามแบบเดมิ 

     ตกลงกนัเสียให้เรียบร้อย ก่อนไปจดทะเบียนสมรส จาก

วนัท่ี 1 มกราคม 2013 เป็นต้นไป สตรีท่ีสมรสใหม่ จะก่ีครัง้

ก็ตาม เธออยากใช้สกลุเดมิตลอดไปจนแก่หง่อมก็ได้  

มาถึงเร่ืองบุตร  ถ้าบิดามารดาจดทะเบียบสมรสตาม

กฏหมาย และใช้ช่ือสกุลช่ือเดียว บุตรก็ใช้ช่ือสกุลตามบิดา

มารดา แต่ในกรณีท่ีบิดาและมารดาต่างก็ใช้ช่ือสกุลเดิม

ของตน  ขอเน้นตรงน้ีหน่อยนะคะ เม่ือไปจดทะเบียน

สมรส ต้องแจ้งแล้วว่า บตุรจะใช้นามสกลุของบิดาหรือของ

มารดาถ้าอยากเปล่ียนแปลงในกรณีใดก็ตาม ต้องแจ้ง

เจ้าหน้าท่ีทะเบียนภายในหนึง่ปี หลงัจากบตุรคนแรกเกิด 

     บิดามารดาบางคู่ท่ีไม่ได้จดทะเบียนสมรส  บุตรใช้

นามสกลุมารดา คูส่ามีภรรยาท่ีสมรสก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 

2013 อยากจะเปล่ียนกลับไปใช้นามสกุลเดิม ไม่เอาแล้ว

นามสกลุสามี  เปล่ียนได้ กฏหมายใหมใ่ห้สิทธ์ิพวกเราแล้ว 

ถ้ามารดากลบัไปใช้สกลุเดมิ แล้วบุตรจะใช้นามสกลุฝ่ายใด 

ในกรณีนีบ้ดิามารดาต้องแจ้งเจ้าหน้าท่ีฝ่ายทะเบียนภายใน

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2013  

     ถ้าบุตรอายุมากกว่า 12  ปี เด็กจะต้องยอมรับและเห็น

ด้วย ก่อนท่ีจะเปล่ียนนามสกุลของเขา ตอนนีบ้ิดามารดา

ไมใ่ชว่า่จะเปล่ียนแปลงช่ือสกลุของเดก็ได้ตามใจชอบ  

แล้วนะ 

ค่าธรรมเนียม ส าหรับเปล่ียนนามสกลุและช่ือ รัฐซูริค 600 

ฟรังค์ รัฐเบร์ิน เปล่ียนนามสกลุ 600 ฟรังค์ เปล่ียนช่ือ 300 

ฟรังค์ แต ่ถ้าเปล่ียนเล็กน้อยเชน่ จาก Mai เป็น May เสียคา่

เปล่ียนคร่ึงราคา 

หา มีแบบนีด้้วยหรือ มี ้เป็นแบบนีแ้ละ แต่ละรัฐราคาไม่

เทา่กนั ไปสอบถามกนัเอาเองนะคะ ส่งข่าวให้พวกเรารู้ด้วย 

อยากรู้วา่ รัฐแพงท่ีสดุ และถกูท่ีสดุ คือรัฐใด คะ่ 

     ที่ ว่าเป็นข่าวดีมาก ส าหรับพวกเราหญิงไทยทัง้หลาย 

หลงัจดทะเบียนสมรสท่ีน่ีแล้ว ถ้าคณุเลือกใช้นามสกลุเดิม 

เอกสารทางราชการ เช่น หนังสือเดินทางไทยและบัตร

ประจ าตวัประชาชนไทยก็เหมือนเดมิ และอีกไมน่านนี ้ 

คาดวา่ประมาณกลางปี 2013 สถานเอกอคัรราชทตู  

ณ กรุงเบร์ิน จะเร่ิมบริการท าบตัรประชาชนไทย 
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เป็นผลประโยชนแก่ชุมชนไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยไม่ต้อง

เดนิทางกลบัไปประเทศไทย เพ่ือเปล่ียนช่ือสกลุในเอกสาร 

     แตน่ามสกลุของเราบางสกลุก็ ย้าว ยาว ฝร่ังเรียกไม่ได้ 

แตเ่ราเลือกได้จะใช้ช่ือสกลุของฝ่ายชายก็ย่อมได้ ขอให้

ตดัสินใจให้ดี อย่าลืมวา่เราอยูใ่นประเทศสวิตฯ ไมใ่ช่

อยากจะเปล่ียนช่ือเพราะหมอดบูอก เจ้าท่ีด ุ เม่ือมีช่ือใหม่

จะรวย จะมีลาภ ก็เดินไปบอกเจ้าท่ี (อุ๊ย ขอโทษ) เจ้าหน้าท่ี

ฝ่ายทะเบียนสวิส เขาจะยอมเข้าใจไหม คงต้องหาเหตผุล

อ่ืนไปอธิบาย นะคะ 

ข้อมลูจาก Zivilgesetzbuch (Name und Bürgerecht) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ส่ือความเข้าใจทางภาษาและ
วัฒนธรรม 

 
การรักษาโรคให้ได้ผลดีนัน้ ความเข้าใจระหว่าง

แพทย์และผู้ ป่วยมีความส าคัญอย่างยิ่ง บ่อยครัง้ท่ีเกิด
ความเข้าใจผิดหรือคลาดเคล่ือนทัง้ในส านักงานแพทย์ 
โรงพยาบาล แผนกสังคมสงเคราะห์ หรือตามหน่วยงาน
ตา่งๆ  
ใครควรเป็นผู้ส่ือสารให้เกิดความเข้าใจระหว่างผู้ป่วย
และแพทย์ 

• ล่ ามห รือผู้ ส่ื อความ เ ข้ า ใจทางภาษาและ
วัฒนธรรม เป็นผู้ ช่วยให้เกิดความเข้าใจระหว่างสองฝ่าย 
และเป็นผู้ ท่ีได้รับการอบรมมาโดยเฉพาะ มีหน้าท่ีรักษา
ความลบัของผู้ ป่วย  

• ญาติ ผู้ ติดตามคุณหรือผู้ ท่ีคุณไว้วางใจก็ท า
หน้าท่ีนีไ้ด้ แต่ล่ามหรือผู้ ส่ือความเข้าใจทางภาษาและ
วฒันธรรมสามารถท าหน้าท่ีนีไ้ด้ดีกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกรณีท่ีต้องการพดูเร่ืองส่วนตวั เร่ืองท่ีเป็นความลบั เร่ือง
ท่ีเข้าใจยาก หรือมีความซบัซ้อน  
ฉันมีสิทธ์ิในการขอล่ามไหม 
ในประเทศสวิตฯ ไมมี่กฎ หรือระเบียบท่ีให้สิทธ์ิ แก่ผู้ ป่วย 
ในการมีล่าม ตามโรงพยาบาลของรัฐส่วนใหญ่มีบริการ
แปลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากคณุไม่เข้าใจหรือมีปัญหาใน
การส่ือสาร ต้องการผู้ ส่ือความเข้าใจทางภาษาและ
วัฒนธรรม ติดต่อสอบถามได้จากหน่วยงาน จัดหาผู้ ส่ือ
ความเข้าใจทางภาษาและวฒันธรรม INTERPRET 
โทร 031 351 38 28 
ข้อมูลจาก : migesplus.ch – ศูนย์รวมข้อมูลทาง
อินเตอร์เนตท่ีให้ความรู้ด้านสขุภาพ สภากาชาดสวิส.... 

 

วันอาทติย์ ที่ 5 พฤษภาคม 2013 
ขอเชิญสมาชิก และทา่นผู้สนใจ 
ร่วมประชมุสามญัประจ าปี 
และร่วมสมัมนา เสวนา 

ในหัวข้อ “เตรียมตัวย้ายกลับไปอยู่เมืองไทย” 

จะอยู่ จะไป หรือ จะไปๆมาๆ โดยกรรมการ
สมาคมหญิงไทยฯ  และ  
“ภาษาไทย สายใยแม่ลูก” (เสน่ท์แห่งภาษาไทย) 
โดย อาจารย์สาล่ี ศิลปสธรรม  
เวลา 09:30 –16.00 น.  
ท่ี  Eglise française réformée Berne, 
Predigergasse 3, Bern  
ฯพณฯ เอกอัครราชทูต นายเฉลิมพล ทันจิตต์ 
มาพบปะประชาชน เวลา 13.00 น. ด้วยนะคะ่  
 



 รวงข้าว / เมษายน 2556 14 

เม่ือความสัมพนัธ์.......มีอันเป็นไป    

          
ความสมัพนัธ์ท่ีพดูถึงนี ้ก็คือ ความสมัพนัธ์ฉนัท์สามี ภรรยา 
มีอนัเป็นไป ก็ประเภท จากรักกนั มีอนัเป็น ไมรั่กกนัแล้ว 
จากไปไหนมาไหนด้วยกนั ก็ไมอ่ยากจะไปด้วยกนัแล้ว 
จากไมมี่ปัญหา ก็เร่ิมมีปัญหากนัแล้ว จากอะไรท่ีเคยง่ายๆ 
ก็เร่ิมยากขึน้แล้ว จากอยูด้่วยกนั ก็ไมอ่ยากจะอยูด้่วยกนั 

ซะแล้ว ฯลฯ เม่ือชีวิตคู่ มาถึงจุดท่ีใกล้จะจบ เราจะจดัการ
กบัสถานการณ์ ท่ีไมพ่งึประสงค์นีไ้ด้อยา่งไรบ้างนัน้ 

เชิญตดิตามอา่นตอ่นะคะ่ 
ตามกฏหมายสวิส การจะด าเนินเร่ืองหยา่ต้องท าเร่ือง 
ขอตอ่ศาล  ซึง่ก าหนดไว้ 2 กรณี คือ 
1. เป็นการหย่าโดยความยินยอมของทัง้ 2 ฝ่าย ศาลจะ
ยอมรับเร่ืองหย่าหากทัง้สองฝ่ายยืนยนัว่า ต้องการหย่าขาด
จากกัน โดยคู่กรณีต้องแนบข้อตกลงเร่ืองสิทธิในการ
ปกครองบตุร เร่ืองการแบง่ทรัพย์สิน และเร่ืองค่าเลีย้งด ูไป
กับค าร้องขอหย่า หลังจากนัน้ศาลจะเสนอให้คู่สมรสใช้
เวลาตรึกตรอง และเม่ือครบก าหนดแล้ว ยงัยืนยนัการหย่า 
ศาลก็จะพิจารณาตดัสิน ท่ีส าคัญ ต้องมีการขอค าแนะน า
จากทนายความหรือศนูย์ให้ข้อมูล ทัง้นีเ้พ่ือความยุติธรรม
ต่อทัง้สองฝ่าย ซึ่งศาลจะพิจารณาเหตุท่ีหย่าร้างและ
พยานหลักฐานท่ีมี ศาลจะพิพากษาให้หย่าได้  ภายใน
ระยะเวลา 2 เดือน 
2. แตห่ากเป็นการหย่า โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอม ฝ่าย
ท่ีต้องการหย่าสามารถย่ืนค าฟ้องหย่าต่อศาลได้ แต่
กฎหมายสวิสได้ก าหนดขัน้ตอนพิเศษก่อนการหย่าร้าง คือ 
ศาลจะสั่งให้แยกกันอยู่  2 ปี การแยกกันอยู่อย่างเป็น
ทางการ 2 ปีนี ้ 

ถือวา่ยงัไมข่าดจากการเป็นสามีภรรยา แตเ่ป็นการให้เวลา 
ทัง้ 2 ฝ่าย ปรับปรุงจัดการกับชีวิตของตนระยะหนึ่ง หาก
แน่ใจว่าไม่สามารถใช้ชีวิตคู่ร่วมกันต่อไปได้จึงฟ้องหย่าอีก
ครัง้หนึง่  
สิ่งส าคัญ ท่ีต้องนึกถงึเม่ือแยกกันอยู่อย่างเป็นทางการ
มีดังนี ้ 
-  สัญญาแยกอยู่   
เพ่ือป้องกนัปัญหา ท่ีอาจตามมาภายหลงั จากการแยก 
ท่ีพักอาศยั ในสัญญานี ้จะมีการระบุรายละเอียดในเร่ือง
ต่างๆเอาไว้ เช่น การขอสิทธิปกครองบุตร การแบ่งท่ีอยู่
อาศยั การจัดเร่ืองค่าเลีย้งดู ทรัพย์สิน และหนีส้ิน ดังน้ัน
หากบางทา่นท่ีไมม่ัน่ใจในการท าความเข้าใจเร่ืองเหลา่นี ้  
ก็ควรมี ผู้แปลไปด้วยทกุครัง้ หากอีกฝ่ายไม่เห็นด้วยกบัการ
แยกกนัอยู ่หรือไมเ่ห็นด้วยกบัสญัญาแยกอยู ่ก็อาจย่ืน 
ค าร้องต่อหน่วยงานคุ้มครองสถาบนัครอบครัวได้ ซึ่งจะมีผู้
พิพากษา พิจารณาค าร้อง และตดัสิน เพ่ือให้คูส่มรสได้รับ
ความยตุธิรรม การย่ืนค าร้องนี ้อาจท าได้ด้วยตนเอง  
โดยการติดต่อศาลในเขตท่ีเราอยู่ หรือไม่ก็เขียนค าร้องเป็น
จดหมาย ระบถุึงความต้องการแยกอยูก่บัคูส่มรส 
-  ค่าใช้จ่ายศาล 
โดยปกตแิล้ว ผู้ ย่ืนค าร้อง จะต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ย 
ลว่งหน้าแก่ศาล เม่ือศาลท าการตดัสินแล้ว ศาลก็จะก าหนด 
วา่ฝ่ายใดควรรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยเท่าใด คา่ใช้จา่ยในศาลนี ้
ไม่รวมกับคา่ทนายความ ในกรณีท่ีผู้ ร้องขดัสนด้านการเงิน 
ควรตดิตอ่กบัอ าเภอท่ีอาศยัอยูต่ัง้แตแ่รก เพ่ือขอความ 
ชว่ยเหลือเร่ืองคา่ใช้จา่ย 
- ค่าครองชีพระหว่างแยกกันอยู่ ส่วนใหญ่ศาลจะ
พิจารณาจ านวนคา่ครองชีพ ท่ีแตล่ะฝ่ายสมควรได้รับ ตาม
มาตราฐานค่าครองชีพขัน้ต ่า ท่ีทางรัฐก าหนดไว้ให้ และ
ตามความต้องการของแต่ละฝ่ายเป็นหลกั เช่น ค่าเช่าบ้าน 
และ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ สามารถย่ืนเร่ืองขอเงินช่วยเหลือจาก
หนว่ยงานสงัคมสงเคราะห์ ในรัฐท่ีอยูไ่ด้  
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-  สิทธิในการปกครองบุตร  
อย่าลืมว่า ขณะแยกกันอยู่นัน้ กฎหมายถือว่า พ่อ แม่ ลูก 
พร้อมท่ีจะกลับคืนมารวมเป็นครอบครัวได้อีกครัง้ ฉะนัน้ 
ถึงแม้ว่า ตกลงได้แล้วว่า ลูกจะอยู่กับฝ่ายใดก็ตาม ทัง้พ่อ
และแม่ก็ยงัมีสิทธิและหน้าท่ีดแูลบุตรเท่าๆกนั เพียงแต่ว่า 
ฝ่ายท่ีได้สิทธิในการดูแลลูก มีหน้าท่ีรับผิดชอบชีวิตความ
เป็นอยูใ่นชีวิตประจ าวนั แต่ในกรณี เช่น ลกูป่วยหนกั หรือ 
เลือกโรงเรียน ต้องปรึกษาปัญหาเหล่านีร่้วมกนั ถ้าพ่อและ
แมไ่มไ่ด้จดทะเบียนสมรส แมจ่ะมีสิทธิดแูลลกู 
ในปัจจุบัน การท่ีจะพิจารณาว่า เด็กจะอยู่กับพ่อหรือแม่
นัน้ พิจารณาจากว่า ใครจะดูแลเด็ก ท าให้เด็กมีความสุข
และมีประโยชน์กับการพัฒนาของเด็ก  มากกว่ากัน 
ความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือสถานะภาพทางการเงิน
ของฝ่ายใด จะไม่มีผลต่อการตดัสิน และถ้าหากทัง้พ่อและ
แม่ขาดสมรรถภาพ ไม่สามารถปกครองลกู ศาลจะให้เด็ก
อยูใ่นความปกครอง ของผู้ปกครอง ซึ่งได้รับการแตง่ตัง้จาก
รัฐ แตพ่่อ แม่ สามารถร้องเรียนขอสิทธิคืน เม่ือเวลาผ่านไป
หนึ่งปี ฝ่ายท่ีได้สิทธิในการปกครองบุตร ถือว่า เป็นตวัแทน
ของเด็กในทุกด้าน สามารถตัดสินปัญหาต่างๆแทนเด็ก 
สามารถจัดการทรัพย์สินของเด็กได้ อีกฝ่ายมีสิทธิออก
ความเห็นได้ แตต่ดัสินใจไมไ่ด้  
สิทธิการเย่ียมบุตร ขณะท่ี พ่อแม่แยกกันอยู่ อย่างเป็น
ทางการ  
ฝ่ายใดท่ีไมไ่ด้รับสิทธิดแูลลกู ก็มีสิทธิท่ีจะไปเย่ียมได้ 

ตามตารางเวลาท่ีก าหนดไว้ในสญัญาแยกอยู่ และต้องพา
กลบัตามเวลาท่ีก าหนดไว้เช่นกนั (ในทางปฏิบตัิ อาจมีการ
ผ่อนปรนกันได้) ระยะเวลาท่ีได้เย่ียมบุตร ก็สามารถพาลูก
ออกไปเท่ียวพกัผอ่นได้  

- เงินเล้ียงดูบุตร ศาลจะเป็นผู้ตดัสินว่า ฝ่ายใดจะเป็นผู้
จ่ายค่าเลีย้งดู และจะก าหนดจ านวนท่ีต้องจ่าย ซึ่งไม่มี
ก าหนดค่าเลีย้งดู เป็นตวัเลขท่ีแน่นอน โดยยึดหลกัตาม
ความเหมาะสมของรายได้แม่และพ่อ และประโยชน์ของ
เดก็ 

และในระหว่างแยกกันอยู่ ฝ่ายหน่ึง ฝ่ายใดจะแต่งงาน
ใหม่ ไม่ได้ ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอม ต้องรอจนกว่าจะ
ครบก าหนดเวลา เชน่ 
“ มานี และมานะ ได้แต่งงานกันปี 1996 หลงัจากประสบ
ปัญหาหลากหลายในชีวิตคู่ สิงหาคม 2004 ทัง้คู่ตดัสินใจ 
แยกกันอยู่อย่างเป็นทางการ ต่อมาในปี 2005 มานะได้พบ
รักใหม่กับสดุา และต้องการแต่งงานใหม่กบัเธอ แตม่านีไม่
ยินยอมท าการหย่าให้ ดงันัน้ มานะต้องรอ จนถึง กนัยายน 
2006 เขาจงึสามารถท าการหยา่ได้” 

                                                       
ผลท่ีตามมา ของการหย่าร้าง คือ 

1. เร่ือง “ช่ือ สกุล” ถ้าตอนแตง่งาน ฝ่ายภรรยาใช้นามสกลุ
ของสามี เช่นเดียวกับสามีใช้นามสกุลภรรยา ทัง้สอง
สามารถใช้นามสกุลนัน้ได้ต่อไป แต่ถ้าต้องการเปล่ียน
กลับมาใช้นามสกุลของตวัเอง ต้องด าเนินการแจ้งเปล่ียน
นามสกลุตอ่อ าเภอท่ีอาศยัอยู ่ภายใน 1 ปี หลงัจากการหยา่ 
2. ฝ่ ายภรรยา  สามารถจะ รักษาสถานภาพ ตาม

ใบอนุญาตพ านัก ตอนท่ีหย่าไว้ได้  เช่น ตอนหย่า มี
ใบอนุญาตพ านัก บี ก็จะได้รับสิทธิต่างๆ ตามใบอนุญาต
พ านกั บี แตจ่ะสญูเสียใบอนญุาตพ านกั เม่ือแตง่งานใหม ่
3. สิทธิในการปกครองบุตร ฝ่ายใดท่ีลกูไปอยูด้่วยท่ีบ้าน  

อีกฝ่าย ก็จะได้สิทธ์ิในการมาเย่ียมลกู และรับลกูไปนอน 

สุดสัปดาห์ ซึ่งถ้าการเย่ียมบุตรนี  ้พ่อกับแม่ตกลงกันเอง

ไมไ่ด้ ศาลก็จะสัง่ เร่ืองเวลาการเย่ียมบตุร นอกจากน้ี 

ในกรณีท่ีส าคญัเป็นพิเศษ เม่ือมีเร่ืองส าคญัท่ีเก่ียวกับลูก 

ทัง้พอ่และแมจ่ะต้องตดัสินใจร่วมกนั เช่น เม่ือลกูต้องผ่าตดั 

ต้องได้รับลายเซ็นของทัง้พ่อและแม่ หรือเม่ือจะน าลูกออก

นอกประเทศ ต้องได้รับความยินยอมของทัง้สองฝ่าย  

เป็นต้น 
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4. การจัดการเร่ืองท่ีอยู่อาศัย ในกรณีท่ีมีบุตร ถ้าท่ีอยู่
อาศยันัน้ ฝ่ายใด ฝ่ายหนึง่เป็นเจ้าของ ผู้ ใดได้บตุรไปดแูล มี
สิทธ์ิท่ีจะอยู่ในบ้านนัน้ตอ่ไป เช่น ฝ่ายชายเป็นเจ้าของท่ีอยู่
อาศัย แต่ฝ่ายหญิงได้บุตรมาดูแล ฝ่ายชายต้องออกจาก
บ้าน ไปหาท่ีอยู่ใหม่ แต่ฝ่ายหญิงจะต้องจ่ายค่าเช่า โดยท่ี
ศาลเป็นผู้ ตัดสิน ว่าจะต้องจ่ายค่าเช่าเท่าไหร่ โดยดูจาก
มลูคา่ของท่ีอยูอ่าศยันัน้ แตถ้่าท่ีอยูอ่าศยันัน้ เป็นการเช่าอยู ่
ฝ่ายท่ีได้บตุรมาดแูล ต้องการอยู่บ้านหลงันัน้ต่อไป ก็ต้องมี
การปรับเปล่ียนสญัญาการเชา่ ตามความเหมาะสม 
5. เงินค่าเล้ียงดู หลังจากหย่าขาดจากกันแล้ว คุณไม่
สามารถท างานเพ่ือเลีย้งดูตวัเองได้ ไม่ว่ากรณีท่ีต้องดูแล
บตุรท่ียงัเล็ก หรือวา่ยงัต้องศกึษาวิชาชีพ คณุสามารถขอให้
อีกฝ่ายจา่ยคา่เลีย้งดตูอ่ได้ แตถ้่าอดีตสามี หรือ อดีตภรรยา
ไมจ่า่ยคา่เลีย้งดใูห้ ฝ่ายท่ีไมไ่ด้รับค่าเลีย้งด ูก็สามารถขอให้
ศาล สั่งให้เจ้านายของอีกฝ่าย หักเงินจากเงินเดือน และ
โอนให้อีกฝ่ายได้โดยตรง 
6. ทรัพย์สิน สินสมรส คูส่มรสแตล่ะฝ่าย ยงัคงเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินเดิม ท่ีแต่ละฝ่าย มีอยู่ก่อนการท าการสมรส ส่วน
ทรัพย์สิน ท่ีได้ระหวา่งสมรส ก็ให้มีการแบง่กนัคนละคร่ึง 
7. เงนิสะสมหลังเกษียณ (AHV) เงินสะสมท่ีคูส่มรส ได้รับ
นบัตัง้แต่ วนัท่ีจดทะเบียนสมรส ถึงวนัท่ีศาลตดัสิน ให้หย่า
ขาด จะต้องน ามาแบง่คร่ึง โดยคูก่รณี ต้องโอนเงินเข้าบญัชี
เงินสะสมของอีกฝ่ายหนึ่งเพ่ือเป็นสวัสดิการหลังครบ
เกษียณอายุ ไม่สามารถเอาเงินสดออกมาใช้ได้ แต่ต้องมี
การจา่ยเงินสะสมจากการท างานตอ่ไป  

 
แปลและเรียบเรียงโดย เฟรา ฮีรชี 
ท่ีมา: Ehe-und Erbrecht, Ein Leitfaden für Braut- und 
Eheleute, Eidgenössischen Justiz- und 
Polizeidepartement 

 
 

ผู้มีสิทธ์ิรับเงนิแม่หม้าย 
หรือพ่อหม้าย 

1. เม่ือสามีหรือ ภรรยาถึงแก่กรรม มีบุตรด้วยกนั และบตุร
อายตุ ่ากวา่ 18 ปี หรือบตุรอาย ุ18-25 ปี แตก่ าลงัศกึษาอยู่ 
2. ฝ่ายท่ียงัมีชีวิตอยู่ อายุมากกว่า 45 ปี และจดทะเบียน
สมรสครบ 5 ปี 
คู่สมรส จะอยูด้่วยกนัได้อย่างราบร่ืน และมีความสขุ คงจะ
อาศยัความรักอยา่งเดียวไมไ่ด้ เงินถึงแม้จะไม่ใช่สิ่งท่ีส าคญั
ท่ีสดุในชีวิต แตอ่าจมีผลตอ่การครองคูไ่ด้เชน่กนั  
คณุภรรยา น่าจะรู้ไว้บ้างก็ดี เร่ืองรายได้ของสามี เช่น ขอดู
ใบเงินเดือน บัญชีธนาคาร ใบแจ้งการเงิน AHV หรือ
Pensionskasse ไม่ใช่แต่งงานจดทะเบียนสมรสกับชาย
ชาวสวิส มา 12 ปี แตไ่ม่เคยรู้เร่ืองเก่ียวกบัด้านการเงินของ
สามีเลย มนัก็กระไรอยู่น่ะ ถ้าสามีปฏิเสธ บอกจะรู้ไปท าไม 
อันนีค้งไม่ต้องบอก เราก็ใช้มารยาหญิงของเราจะก่ีเล่ม
เกวียนก็ได้กบัสามีของเรา มาอตัถาธิบายถึง เหตผุล ตา่งๆ 
ท่ีเราควรรู้ให้เขาใจออ่น ยอมบอกเราบ้าง จนได้นัน่แหละ  
ถ้ า ยั ง ไ ม่ ย อม  ใ จ อ่ อ นกั บ เ ร า ดี ๆ  ก็ พึ่ ง ศ า ล ไ ด้  คื อ 
Eheschutzgericht เม่ือมีค าสั่งจากศาล ทัง้ธนาคารและ
นายจ้าง ต้องเปิดเผยบญัชีของสามีให้คณุรู้ 
แต่ท้ังน้ีท้ังน้ัน สามี ภรรยา อยู่ด้วยกนัทกุวนั ขอให้ปรึกษา
กัน เม่ือความสมัพันธ์ยังดีกันอยู่ เขาและเราก็ควรจะบอก
เร่ืองการเงินของกันและกัน เพ่ือความสมัพนัธ์อันโปร่งใส
ในครอบครัวนะคะ่     
รวบรวมโดย ก.ไตรค า 
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           หญิงไทยแนะน าสมาคมใหม่ 
 

นัน่ก็คือ สมาคมครูในสวิตเซอร์แลนด์ โดยคณะครูอาสา 
ได้เห็นว่าในปัจจบุนัประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีโรงเรียนสอน
ภาษาไทยและวฒันธรรมไทย ตามเมืองตา่งๆ ประมาณ 15 
แห่ง มีครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 
ประมาณ 70 คน และมีนักเรียน ตัง้แต่อายุ 5 ปี ถึง 17 ปี 
ประมาณ 300 คน ซึ่งล้วนเติบโตในต่างประเทศ ไม่คุ้นเคย
กบัภาษาไทย และไมเ่คยเรียนภาษาไทยอยา่งเป็นระบบ 
เพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็งเร่ืองการเรียน การสอน
ภาษาไทย จึงได้ร่วมกันก่อตัง้ เป็นสมาคมขึน้ ในเดือน
ตลุาคม 2555 โดยได้รับการสนบัสนนุจาก 

ทา่นเอกอคัรราชทตู ณ กรุงเบร์ินนายเฉลิมพล ทนัจิตต์  
อาจารย์สาล่ี ศิลปสธรรม และคณุจารีย์ เคลเลอร์  คีรีโต ซึ่ง
ทัง้ 3 ทา่น ได้ให้เกียรต ิเป็นท่ีปรึกษาให้กบัสมาคมครูฯด้วย 
โครงการแรกท่ีสมาคม จะได้ด าเนินการ คือ โครงการ  

“การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาและ

วัฒนธรรมไทย ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์”  

มีระยะเวลาการด าเนินงาน ตัง้แต ่1 เม.ย - 30 มี.ค. 2558 

โดยจะพัฒนาในเร่ืองของหลักสูตร ส่ือ กิจกรรมการเรียน

การสอน การวัดและประเมินผล การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ระหว่างครูอาสา รวมทัง้การสร้างความเ ข้าใจเ ร่ือง

ความส าคัญของการเ รียนการสอนภาษาไทยให้แก่

ผู้ ปกครอง เพ่ือช่วยยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน

ภาษาไทยและวฒันธรรมไทย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  

และเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชมุชนไทยในตา่งแดน 

ส าหรับ ปี พ.ศ. 2556 จะเร่ิมด้วย  2 โครงการ คือ 

1.  โครงการพฒันาความรู้ ความสามารถของครูอาสา ใน

การจดักิจกรรมการเรียนการสอน ภาษาไทยและวฒันธรรม

ไทย ในประเทศสวิตเซอร์แลนดใ์นช่วงระหว่าง วนัที ่ 

30 มี.ค- 15 พ.ค 2556 

2. โครงการ

ค่ า ย ส า น

สั ม พั น ธ์ ค รู

อ า ส า 

นักเรียนและ

ผู้ ป ก ค ร อ ง 

ในสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันท่ี 11 – 31 ต.ค 2556 

ท่านผู้ใดสนใจ ร่วมในกิจกรรม หรือสมัครเป็นสมาชิก 
สมาคมครูในสวิตเซอร์แลนด์ หรือ ขอรายละเอียด
เพิ่มเตมิ ได้ท่ี 
คณุนาตาลี เลมนัน์ ประธานสมาคมครูในสวิตเซอร์แลนด์ 
อีเมล์ :  tukky7062@gawnet.ch  
 
จะเห็นได้ว่า การตัง้สมาคมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อ 
ครอบครัวผู้ มีเชือ้สายไทย ในสวิตเซอร์แลนด์ อย่างน้อย 
300ครอบครัว เด็กไทย เด็กสองเชือ้ชาติ มีความจ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องเรียนรู้ภาษาถ่ินก าเนิดของพ่อ หรือแม่ ท่ี
เป็นคนไทย เพ่ือเด็กจะได้รู้ว่าตนเป็นใคร มาจากไหน และ
จะมีความภาคภมูิใจ ในชาตกิ าเนิดของตน  
อีกทัง้ จะช่วยส่งเสริมความเป็นชุมชนเข้มแข็งของคนไทย
ในสวิตเซอร์แลนด์ และส่งเสริมภาพลกัษณ์และวฒันธรรม
ไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ไปพร้อมๆ กนัด้วย 
งานแบบนี ้ท าคนเดียวไม่ได้ เราต้องร่วมมือ ร่วมใจช่วยกัน 
เพ่ือสืบสานความเป็นไทย ด้วยภาษาไทย ภาษาแม่ของ
พวกเรา นะคะ่ 
 

  

mailto:tukky7062@gawnet.ch
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หย่อน แค่ไหน    โดย ก.ไตรค า 

 
    ปีนีไ้ปตรวจร่างกายกนัหรือยงัคะ ถ้ายงั เรามาคยุกนั
เร่ืองภายในสูก่นัฟัง เร่ิมแรกก็ต้องนดัแพทย์ผู้ช านาญโรค

สตรี เม่ือได้วนัเวลานดัมาแล้ว ขอให้ไปถึงก่อนเวลานดั

ประมาณ 5-10 นาที  มีข้อแนะน าเล็กน้อยซึง่ได้มาจาก

ประสบการณ์ในการท างานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัท่ีน่ี 
     การเตรียมตวัไปพบนรีแพทย์ พวกเราทุกคนรู้แหละว่า

หมอจะตรวจอะไรบ้าง 

     เร่ิมจากการซกัประวตัิ แล้วตรวจเต้านม รวมไปถึงรักแร้

ทัง้สองข้าง การแต่งตัว ถ้าสวมเสือ้ติดกระดมุหน้า จะถอด

ง่าย แคแ่กะกระดมุเทา่นัน้เอง ไมต้่องถอดให้ยุ่งยากเข้าออก

เหมือนเสือ้สวมหวั 

     ก่อนไปหาหมอเพ่ือตรวจภายใน ควรจะอาบน า้ช าระ

ร่างกายให้สะอาด ก่อนเข้าห้องตรวจ ปัสสาวะก่อน  อยาก

แนะน าให้สวมกระโปรงไป ถอดแตก่างเกงชัน้ใน เดินมาขึน้

เตียงรอตรวจ ก่อนหมอจะลงมือตรวจ เราก็ดึงกระโปรงขึน้

ขณะหมอใสเ่คร่ืองมือตรวจเข้าไป กรุณาอยา่เกร็งนะคะ 

ให้ผอ่นคลาย เหมือนก าลงัเดนิอยูช่ายทะเล ท่ีมีลมโกรก  

ถ้าเกร็ง หมอจะตรวจไมส่ะดวก อาจจะท าให้เราเจ็บได้  

เสร็จแล้วก็ดงึกระโปรงลงมาปิดทนัที หญิงไทยขีอ้ายคะ่ 

ถ้าไปหาหมอได้ในฤดรู้อนยิ่งดี เพราะไม่ต้องถอดหลายชัน้

กวา่จะถึงจดุซอ่นเร้น นกึภาพออกไหมคะ ฤดหูนาวในสวิตฯ 

การแตง่ตวัเหมือนหวัหอม บางครัง้ต้องชว่ยกนัถอด ร่วมแรง

แข็งขนักันทัง้ฝ่ายช่วยถอด และคนท่ีถูกถอด พอถึงตอนใส่

เสือ้ผ้า อ้าว ต้องมาเรียงกันใหม่ โดยเฉพาะรองเท้าหุ้มข้อ

ของบางคน ถอดย้ากยาก ใสก็่เสียเวลา  

     เล่าสู่กันฟัง มาจากประสบการณ์การท างานเห็นแบบนี ้

ทุกวัน การใช้ชีวิตในเมืองหนาวแม้แต่การแต่งตวัก็ต้องมี 

เคล็ดลบั ตอ่ไปถึงเร่ืองการตรวจเสียที   

 ตรวจแบบไหน 

๐ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นประจ า แม้ไม่มี

อาการผิดปรกตอิะไร เน่ืองจากมะเร็งปากมดลกู  เป็นมะเร็ง

ชนิดเดียว ท่ีสามารถตรวจพบเซลล์ผิดปกติ ตัง้แตร่ะยะก่อน

มะเร็งจะลกุลามถึงสิบปี การคดักรองในปัจจบุนัมีสองแบบ 

แบบแรก คือ ตรวจหาเซลล์ผิดปกติ  ท่ีเรียกว่า    การท า

แป๊ปสเมียร์ (Pap smear) ใช้ไม้พนัส าลีและแปรงเล็กจิ๋ว 

ไปป้ายท่ีปากมดลูก เพ่ือส่งตรวจ ทัง้นีค้วรตรวจตัง้แต่อาย ุ

21 ปี ขึน้ไป และตรวจทกุปี 

อีกแบบ คือ ตรวจหาไวรัสเอชพีวี (Human Papilloma 

Virus)  โดยควรคดักรองผู้หญิงท่ีมีอาย ุ30 ปีขึน้ไป 

หลงัจากแพทย์ฟังด้วยห ูดดู้วยตา กดด้วยมือ แล้วยงัสงสยั

วา่มีอะไรท่ีมองไมเ่ห็นซอ่นอยูข้่างในอีก ก็อาจจะมีการตรวจ 

อลัตราซาวด์ชอ่งคลอด ซึง่สามารถตรวจวดัขนาดของมดลกู 

ความหนาของกล้ามเนือ้มดลกู และเย่ือบโุพรงมดลกู ตวรจ

หาก้อนผิดปกติ เช่น เนือ้งอกมดลกู ถุงน า้หรือเนือ้งอกรังไข ่

ตลอดจนพบน า้ในอุ้งเชิงกรานซึ่ง พบได้ในภาวะตกเลือดใน

ชอ่งท้องหรือมะเร็งรังไข ่
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วิธีป้องกันมะเร็งปากมดลูก 

๐ ฉีดวัคซีน เน่ืองจากร้อยละ 99.7 ของมะเร็งปากมดลูก

เกิดจากการติดเชือ้ไวรัสเอชพีวี จึงแนะน าว่าควรฉีดวัคซีน

ป้องกนัในผู้หญิงท่ีมีอาย ุ9 – 26 ปี 

     ในประเทศองักฤษ อเมริกา และออสเตรเลีย มีการจดัให้

วคัซีนป้องกนัไวรัสเอชพีวี อยูใ่นโปรแกรมวคัซีนแหง่ชาต ิ 

๐ ไมมี่เพศสมัพนัธ์ก่อนอาย ุ17 ปี เพราะยิ่งอายนุ้อย 

ปากมดลกูจะยิ่งไวตอ่การเกิดมะเร็ง 

๐ ไมมี่คูน่อนหลายคน เน่ืองจากมีโอกาสติดเชือ้ไวรัสเอชพีวี

หลายชนิด 

๐ ไม่สบูบหุร่ี งานวิจยัพบว่า การสบูบหุร่ีเพิ่มการเกิดมะเร็ง

ปากมดลกูสองเทา่ 

๐ ไม่ควรกินยาคุมก าเนิดติดต่อกันนานเกิน 5 ปี จาก

งานวิจัยอีกนั่นแหละ พบว่าท าให้เพิ่มอัตราการเกิดมะเร็ง

ปากมดลกู 

๐ กินอาหารท่ีมีวิตามินสูงและอาหารท่ีมีสารต้านอนุมูล

อิสระเชน่ ผกัสด ผลไม้ ถัว่ชนิดตา่งๆ 

๐ ระวงัการตดิเชือ้เอชไอวี/เอดส์ เพราะเชือ้ไวรัสนีจ้ะกระตุ้น

ให้เกิดมะเร็งปากมดลกู 

๐ พกัผ่อนให้เพียงพอ และออกก าลงักายสม ่าเสมอ เราอยู่

เมืองหนาว เล่นโยคะ ช่ีกง ได้ก็ดี แม้จะหนาวอย่างไร ก็ควร

ออกจากบ้านไปเดนิรับอากาศบริสทุธ์ิทกุวนั 

๐ ลดความเครียด เช่น อ่านหนังสือ นวดผ่อนคลาย

กล้ามเนือ้ 

๐ รักษาโรคท่ีท าให้ภูมิ ต้านทานของร่างกายต ่ า  เช่น 

โรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสงู ภมูิแพ้  

     

 

 

มะเร็งอวัยวะสืบพันธ์ุสตรีมีอะไรบ้าง 

     ไล่ตัง้แตน่อกสุดเข้าไป มะเร็งปากช่องคลอด มะเร็งช่อง

คลอด มะเร็งปากมดลูก มะเร็งมดลูก มะเร็งท่อน าไข่ และ

มะเร็งรังไข ่

     แม้มะเร็งในกลุ่มนีจ้ะมีปัจจัยเส่ียงของโรคต่างกัน แต่

ผู้หญิงทุกคนมีความเส่ียงด้วยกันทัง้นัน้ เราทุกคนควรดแูล

สขุภาพอยา่งสม ่าเสมอคะ่ 

     ยิ่งอายมุากขึน้ ความเปล่ียนแปลงของร่างกายก็ตามมา 

ตรงนัน้หยอ่น ตรงนีย้าน ท่ีเห็นเดน่ชดัก็คือ ผิวพรรณ  

     จากงานวิจยั (อีกแล้วเหรอ) รายงานตรงกนัว่า การออก

ก าลงักาย ป้องกนัได้เกือบทกุโรค  

     แท้จริงแล้ว มนุษย์ทุกคนน่ันแหละ เป็นแพทย์

ประจ าตัวเองอยู่แล้ว เราดูแลตวัเองทุกๆวัน ทัง้ร่างกาย

และโดยเฉพาะจิตใจ ฉะน้ัน ขอให้ออกก าลงักายไปเร่ือยๆ

จะได้ดเูตง่ตงึ แนน่กระชบั แลดอูอ่นกวา่วยั    

อวัยวะ มนัมีมากมายเสียเหลือเกินในร่างกายคนเรา 

ทกุสว่นมีความส าคญัหมด เราต้องท านบุ ารุงรักษาให้ดี  

ไมห่ยอ่น ไมย่าน คะ่ 
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นิว้(ถูก)ล็อค     โดย นกฮกู 

นกฮกู เคร่ืองหมาย น าโชค แตว่นันีน้กฮกูโชคไม่ดีคะ่ เพราะ

นิว้ถูกล็อค ใครหนอมาล็อคนิว้ของเรา  ก็ต้องเล่าย้อนหลัง

ไป 6 เดือนก่อนนัน้คะ่ เร่ิมจากโคนนิว้กลางข้างซ้ายอกัเสบ 

บวมและเจ็บ แล้วระบบไปถึงนิว้กลางจนอ้วนพี โอยปวดแค่

นีเ้อง เด๋ียวก็คงหาย บีบๆคลึงๆนิว้ด้วยตัวเองอยู่ 6 เดือน 

นอกจากไมห่ายปวดแล้ว อาการท่ีตามมาคือ งอแล้วเหยียด

ไมไ่ด้ ท่ีเรียกว่า "นิว้ล็อค" ต้องใช้นิว้มือข้างท่ีดีมาช่วยบิดนิว้

ไปๆมาๆ กระตกุให้เหยียดออก เจ็บอีกด้วย ดงึนิว้ดงักึ๊ก จึง

จะเหยียดได้ จะหยิบจบัสิ่งใด ก็ไม่สะดวกอีกแล้ว ไม่ได้การ

แล้วต้องไปปรึกษาคณุหมอดีกว่า 

                                                 
คณุหมออตัถาธิบายเชิงวิชาการ (อย่างสัน้ๆ ง่ายๆ) ว่า ใน

แตล่ะนิว้ มีเส้นเอ็น (Tendon) ยาวไปตามนิว้ และปลอกหุ้ม

เส้นเอ็น (Pully) ซึ่งมีปลอกเป็นช่วงๆ ตามแนวเส้นเอ็น การ

งอหรือเหยียดนิว้ เส้นเอ็นจะเล่ือนผ่านปลอกเอ็นนี ้แต่ถ้า

เส้นเอ็นอักเสบและขยาย ก็จะเคล่ือนผ่านปลอกเอ็นไม่

สะดวก และเม่ือปลอกหุ้มเส้นเอ็นอักเสบแล้วทิง้ไว้นานๆ 

ปลอกเอ็นหนาขึน้ จะไปกดเส้นเอ็นท าให้เคล่ือนผ่านปลอก

เอ็นล าบากอีกแหละ  

 

 

 

แถมคณุหมอยงับอกอีกว่า ถ้ามาหาหมอตัง้แตเ่ร่ิมอกัเสบ ก็

จะไม่ต้องถกูผ่าตดั เพราะหมอจะฉีดหาแก้อกัเสบให้ ไม่รอ

(ตัง้ 6 เดือน)จนเส้นเอ็นโปน หรือปลอกเอ็นหนาขึน้ หมอจึง

ต้องผ่าตัดขยายปลอกเอ็น เพ่ือเส้นเอ็นเคล่ือนผ่านได้

สะดวก ก็จะหายเจ็บ นิว้ไมน่็อคตอ่ไป คา่ใช้จ่ายคา่ฉีดยาจะ

น้อยกว่าค่าผ่าตัดมากมาย โอ-เย เม่ือถึงเวลานี ้คงไม่คิด

อะไรแล้ว ต้องยอมให้ผา่ตดัสถานเดียว 

แผลผ่าตดัเล็ก ยาวสัก 1 เซ็นต์ ใช้เวลาเพียง 5 นาที หมอ

ขยายแผล เอามีดเล็กไปตดัๆเล็มๆ ให้ปลอกเอ็นบางและ

ขยาย ให้เป็นทางด่วนของเส้นเอ็นต่อไป แปร๊บเดียวเสร็จ 

เลีย้งกาแฟแถมยาแก้ปวด 1 เม็ด แล้วกลับบ้านได้ หลัง

ผา่ตดั มือนัน้ใช้การไม่ได้ไป 3-4 วนั และระหว่าง 2 สปัดาห์

แรก ใช้งานเธอให้น้อยๆหนอ่ย เรียกวา่ชว่งพกัฟืน้คงได้ 

ไม่ว่าจะผ่าตดัเล็ก ผ่าตดัใหญ่ คณุภาพสวิส ย่อมเป็นหนึ่ง 

ห้องผ่าตัดชัน้หนึ่ง ระบบปลอดเชือ้เข้มข้น คุณหมอและ

ผู้ชว่ยใสช่ดุปลอดเชือ้ครบครัน แขนของคนไข้ข้างท่ีจะถกูผ่า 

ถูกอาบด้วยยาฆ่าเชือ้ ทัง้รองและคลุมด้วยผ้าปลอดเชือ้

ก่อนหมอลงมือฉีดยาชาและลงมีด ก่อนจะลงเข็ม คอยเรียก

เตือน เอ้า ระวังนะครับ จะฉีดยาแล้ว เจ็บนิดๆนะ รู้สึกไง

บ้าง ยงัสบายดีไหม เอ้าจะลงมีดละนะ เจ็บไหม ไม่เจ็บเลย

คะ่ จะเจ็บได้ไง หมอฉีดยาชาไปแล้ว โอย คนไข้ไม่เหงาเลย 

หมอคอยปลอบใจตลอดเวลา ลกูค้า คือ เจ้านายจริงจริง 

เม่ืออยากรู้ว่าเจ้านิว้ล็อค มาจากไหน เลยต้องไปหาข้อมูล

มาแจกเพ่ือนๆ เผ่ือว่าเร่ิมมีอาการ จะได้ดูแลรักษาตนเอง 

ไม่ต้องถึงมือหมอ ผู้ มีประสบการณ์ทัง้หลายเล่าให้ฟังว่าให้

ท ากายภาพมือ  
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วิธีท ากายภาพมือแบบง่ายๆ ก่อนจะเป็นนิว้ล็อคถาวร 

1. ยืดกล้ามเนือ้แขน มือ นิว้มือ โดยยกแขนระดบัไหล่ ใช้มือ

ข้างหนึ่งดนัให้ข้อมือกระดกขึน้-ลง ปลายนิว้เหยียดตรงค้าง

ไว้ นบั 1-10 แล้วปลอ่ยท า 6-10 ครัง้/เซ็ต 

2.  บริหารการก า -แบมือ โดยฝึกก า -แบ เ พ่ือเพิ่มการ

เคล่ือนไหวของข้อนิว้มือ และก าลังกล้ามเนือ้ภายในมือ 

หรืออาจถือลกูบอลในฝ่ามือก็ได้ โดยท า 6-10 ครัง้/เซต 

3. ท่าเพิ่มก าลงักล้ามเนือ้ท่ีใช้งอ-เหยียดนิว้มือ โดยใช้ยาง

ยืดชว่ยต้าน แล้วใช้นิว้มือเหยียดอ้านิว้ออก ค้างไว้ นบั 1-10 

แล้วคอ่ยๆ ปลอ่ย ท า 6-10 ครัง้/เซต 

ใครบ้างหนอ ท่ีมีความเส่ียงท่ีจะเป็นโรคน้ี 

1. นักกอล์ฟ พวกนีต้้องใช้แรงหวดลกูกอล์ฟมาก โอ--กีฬา 

กีฬา เป็นยาวิเศษ จะไมจ่ริงเสมอไปเสียแล้ว 

2. หมอนวดแผนโบราณ ใช้พลงันิว้มากอีกเหมือนกัน คน

ถกูนวดสบาย แตห่มอนวดเหน่ือยจงั 

3. ช่าง โดยเฉพาะชา่งฝีมือ เชน่ ช่างไม้ ช่างเคร่ืองยนต์ งาน

ชา่งทัง้หลาย งานฝีมือ--มือท างานหนกั 

4. ยูโด ก่อนจะฟาดคูต่อ่สู้ลงไปกองกบัพืน้ได้ ต้องใช้มือยึด

ชายเสือ้คูต่อ่สู้ให้แนน่ นิว้แสนจะเกร็ง-- 

5. แม่บ้าน อนันีส้ าคญัส าหรับพวกเรา น่ีเป็นงานหนกักว่า

งานส านกังานนอกบ้าน เย่ียงกรรมกร แมบ้่านต้องแบก ต้อง

หาม หิว้ตะกร้าหรือถุงกับข้าว ช๊อปปิ้งอย่างอ่ืนไม่นับ อิอิ 

ตะกร้าหรือถังผ้า ถังน า้ถูบ้านอันแสนหนัก ถังน า้รดต้นไม้ 

ลองคดิด ูเราต้องท าทกุวนั แทบไม่มีวนัหยดุ งานหลวง งาน

ราษฎร์ --ล้นมือ 

 

เอ นกฮกูถนดัขวา แตเ่จ็บข้างซ้าย แล้วจะเข้ากลุ่มเส่ียงข้อ

ไหนนะ ท่ีต้องเล่าสู่กันฟัง เพราะหนัไปทางไหนก็เจอคนถูก

นิว้ล็อค (คล้ายถกู “น็อค”) เยอะเหลือเกิน 

อย่างไรก็ตาม แม้โรคนิว้ล็อคจะเป็นโรคท่ีสามารถรักษาให้

หายได้ แตเ่พ่ือนๆ ก็ควรป้องกนัไว้ดีกว่าแก้ตามวิธีท่ีแนะน า

ข้างต้นนะคะ  

อ้างอิงจาก http://นิว้ล็อค.com/ 

                
 
(ตอ่จากหน้า 28) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          การลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศ 

เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการติดตอ่แจ้งขา่วสาร  

ขอเชิญชวนท่านท่ียงัไม่เคยกรอกแบบฟอร์ม รายงานตวั

กบัสถานเอกอคัรราชทตูฯ หรือเคยรายงานแล้ว แตย้่าย 

ท่ีอยูใ่หม ่หรือมีการเปล่ียนหมายเลขติดตอ่ มาแจ้ง ข้อมลู

ลา่สดุของทา่นตอ่เจ้าหน้าท่ีสถานเอกอคัรราชทตูฯ  

ณ สถานท่ีจัดกงสุลสัญจร (Download แบบฟอร์ม

ร า ย ง า น ตั ว  ค น ไ ท ย  จ า ก

เว็บไซต์ www.thaiembassybern.org) ทัง้นี  ้หากท่าน

สะดวก อาจด าเนินการด้วยตนเอง โดยลงทะเบียนคนไทย

ออนไลน์ในเว็บไซต์ดงักลา่ว 

          หากมีข้อซักถามเพิ่มเตมิ กรุณาตดิตอ่ฝ่ายกงสลุ 

สถานเอกอคัรราชทตู  ณ กรุงเบร์ิน  

โทรศพัท์ 031-970-3414 หรือ 031-970-3415 หรือ  

031-970-3427อีเมล์ :thaiembassy.bern@hotmail.com 
 

http://www.thaiembassybern.org/
mailto:thaiembassy.bern@hotmail.com
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 การสร้างความสุข 

ใ น ค ร อ บ ค รั ว            
รวบรวมโดย  เจเจ 

 

ความสุข  ในครอบครัวแบง่ได้ 2 ประการ คือ 

ความสุขทางกาย ได้แก่ การสร้างฐานะครอบครัวให้มี

ความมัน่คง  การมีท่ีอยูอ่าศยั ความจ าเป็นพืน้ฐานในชีวิต 

ท่ีชว่ยให้ทกุคนในครอบครัวมีสขุภาพท่ีดี ประกอบอาชีพ

สจุริต  ได้รับการศกึษาตามวยั  

ความสุขทางใจ ได้แก่ ความรักใคร่ปรองดอง  ความเอือ้

อาทรเอาใจใส ่ เม่ือมีอปุสรรคไมท่อดทิง้กนั  ชว่ยเหลือ และ

เป็นก าลงัใจซึง่กนัและกนั  

แนวทางการสร้างความสุขในครอบครัว  ท าได้ด้วยการ

ใช้ภาษาพดู ภาษาทา่ทาง  การใช้เวลาร่วมกนั และการให้

ก าลงัใจซึง่กนัและกนั  ดงันี ้: 

1. ภาษาพูด สิ่งส าคญัท่ีควรค านงึ ในการพดูจากนัใน

ครอบครัวคือ การใช้ค าพดู ค าเรียกขาน  ควรมีความ

นุม่นวล ไพเราะ สมฐานะ และบทบาทของผู้ ท่ีเราพดูด้วย  

ไมใ่ช้ค าพดูล้อเลียน ประชดประชนั  

2. หากเกิดความขุน่ข้องหมองใจกนั ควร เปิดเผย 

ความรู้สกึโดยตรงกบัผู้ ท่ีอยากจะส่ือ  ไมเ่ล่ียงไปพดูผา่นคน

อ่ืน หรือเก็บไว้ไมพ่ดูจา  เลือกท่ีจะพดูตามความรู้สกึจริง 

แทนท่ีจะกลา่วประชด  

3. จัดการกับอารมณ์ของตนเอง  หลายครัง้ท่ีอารมณ์ขุ่น

เคือง ท าให้ใช้ค าพดูท าร้ายน า้ใจกนัและกนั มากกวา่จะเป็น

การพดูเพ่ือแก้ปัญหา  

4. ใช้ค าพูดในทางสร้างสรรค์  เลือกใช้ค าพดูท่ีนุม่นวล

ไพเราะแทนการชวนทะเลาะ  

5. เลือกเวลาพดูท่ีเหมาะสม  อยา่คดิแตเ่อาชนะ หรือตาม

ระรานกนั  

6. ตั้งใจฟังอีกฝ่าย นอกจากการพดูจาท่ีดีแล้ว ต้องรู้จกั

ตัง้ใจฟัง วา่อีกฝ่ายมีเหตผุล  มีความเข้าใจว่าอยา่งไร   

ขอความเห็น  รับฟัง แล้วให้อีกฝ่าย มีโอกาสแสดงความ

คดิเห็น จะชว่ยให้การแก้ปัญหาร่วมกนั เป็นไปได้ด้วยดี  

เม่ืออีกฝ่ายยอมรับข้อคิดเห็น  ควรแสดงค าขอบคณุเขา  

7.  ภาษาทา่ทาง นอกจากการพดูจาแล้ว  ควรมีสีหน้าท่ี 

ยิม้แย้มแจ่มใส ใครอยูใ่กล้ก็มีความสบายใจ ทา่ทางเป็น

มิตร ไมเ่คร่งเครียด มีการสมัผสัท่ีนุม่นวลอ่อนโยน 

8. การใช้เวลาร่วมกัน  ครอบครัวสามารถมีกิจกรรมท่ีมี

คณุภาพร่วมกนัได้หลายรูปแบบ ได้แก่ งานบ้าน  สมาชิก

ทกุคนมีสว่นร่วมรับผิดชอบในงานประจ าวนัในครอบครัว 

และสามารถจดักิจกรรมเพิ่มเตมิอ่ืนๆ ตามความสนใจ มี

กิจกรรมในโอกาสพิเศษตา่งๆร่วมกนั กิจกรรมท่ีเป็นงาน

อดเิรกของครอบครัว  เชน่  การเลีย้งสตัว์  การเลน่ดนตรี 

9. การให้ก าลังใจกนั ก าลงัใจเปรียบเสมือนพลงัส ารอง ท่ี

ชว่ยให้ทกุคนในครอบครัว สามารถปรับ ตวัตอ่สถานการณ์

ท่ีเกิดขึน้ในชีวิตได้  เพราะการให้ก าลงัใจเป็นการชว่ยให้เกิด

ความรู้สกึท่ีดีตอ่ตนเอง และคนอ่ืน เกิดความมัน่ใจวา่ตน 

จะมีความสามารถเพียงพอท่ีจะท าสิ่งตา่งๆ ได้ส าเร็จ  

การสร้างความสุขในครอบครัว ไม่จ าเป็นต้องใช้เงนิ

มากมาย สามารถท าไดท้กุวนั ด้วยการใช้กิริยา และค าพดู

ทีนุ่่มนวลสือ่สารกนั  รู้จกัใช้เวลาในครอบครัวร่วมกนัอย่าง

มีค่า  และหมัน่สร้างก าลงัใจกนัเสมอๆ สร้างความสุขใน

ครอบครัว ไม่ใช่เร่ืองยากค่ะ 

 ข้อมลู : สถาบนัสขุภาพจิตเด็ก และวยัรุ่น, กรมสขุภาพจิต 

ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาติ,กรมสขุภาพจิต 
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ความต่างและความเหมือน 
โดย ล าดวน  

 
ท่ีจะพดูถึงตอ่ไปนีคื้อ วนัอีสเตอร์ของฝร่ังเขา และวนั
สงกรานต์ของไทยเรา สองเทศกาลนี ้ ตา่งกนัท่ี ความ
เป็นมา เป็นต านานท่ีเลา่ตอ่กนัมา เป็นระยะเวลานาน
มากแล้ว ซึง่ก็เป็นสิ่งท่ีพวกเราก็คงรู้กนัมาแล้ว แตส่ิ่งท่ี
เหมือนกนัน่ีซิ นา่สนใจกวา่ คือ ความเป็นไปนัน่เอง เรามา
ตดิตามกนัวา่ เจ้าความเป็นไปท่ีวา่นัน้เป็นอยา่งไรกนั  
โดย สญัลกัษณ์ ตวัแทนของวนัอีสเตอร์ คือ 

“ไข่” และ “กระต่าย” (ท าไมไมเ่ป็น ไขก่บัไก่ 
หรือ กระตา่ยกบัเตา่ นิทานอีสปท่ีเราเคยอา่น
กนัสมยัเป็นเดก็ๆนะ) ที่มาของกระต่าย (และ
แล้วกระตา่ยก็ได้เข้าซีน) ตามความเช่ือกรีก
โบราณ กระตา่ย เป็นสตัว์สญัลกัษณ์แทน  
“ความอุดมสมบูรณ์ และการเกิดใหม่” ตามความเช่ือ
โบราณนีเ้อง จงึได้มีการน ากระตา่ยเข้ามาเก่ียวข้องกบั
เร่ืองราวของอีสเตอร์ โดยท่ีเร่ืองราว และกิจกรรมของวนั
ส าคญันี ้ ได้มีการปรับและเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา 
และ วฒันธรรมของแตล่ะท้องถ่ิน ในชว่งเทศกาล 

อีสเตอร์   ชาวคริสเตียน แตล่ะครอบครัวจะกลบัไปเย่ียม

บดิามารดา และร่วมรับประทานอาหารด้วยกนั  อย่าง

อบอุน่  เป็นกนัเอง และของท่ีระลกึส าหรับเทศกาลนี ้ ท่ี
นิยมมอบแก่กนั ก็คือ ช็อกโกแลต รูปไข่ – ส่ือความ

หมายถงึ ความมีชีวิต หรือ ตุ๊กตาช็อกโกแลตรูป
กระต่าย ส่ือความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์  
 
 

 
 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ยังคงด ารงยดึถือไว้ เป็นหลักปฏิบัตต่ิอไป 
เพ่ือลูกหลานเหลน โหลนจะได้ไม่ลืม และก็คง
เป็นไปแบบนีไ้ปอีกนานแสนนาน  
 
คราวนีม้าถึงวันสงกรานต์ ของไทยเราบ้าง วนัสงกรานต์ 
เป็นวนัขึน้ปีใหม่ของไทยเรา เป็นขนบธรรมเนียมประเพณี
ท่ีมี ความงดงาม อ่อนโยน เอือ้อาทร และเต็มไปด้วย
บรรยากาศ ของความกตญัญู การแสดงความเคารพ ให้
เกียรติ โดยใช้ น า้ เป็น ส่ือ สัญลักษณ์ ในการเช่ือม
สมัพนัธ์ระหว่างกนั และเม่ือถึงเทศกาลนีที้ไร พวกเราก็ได้
อยู่กันพร้อมหน้าครอบครัว อยู่ท ากิจกรรมร่วมกันใน
ครอบครัว เพิ่มความรัก ความอบอุ่น ให้แก่กัน มีการซือ้
เสือ้ผ้าใหม่และอ่ืนๆ เป็นของขวญั ให้พ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย 
เพ่ือสืบทอดความดีงามนี ้สิ่งท่ีเราควรรักษาไว้ พร้อมกนันี ้
ด้วยก็คือ การท าบุญตกับาตร การท าบุญอุทิศส่วนกุศล
ให้แก่บรรพบุรุษ การสรงน า้พระ การรดน า้ขอพร การเล่น
รดน า้กนั และน่ีก็เชน่เดียวกนั กบัเทศกาลอีสเตอร์  
ท่ีเราท่านต้องการรักษาไว้เป็นประเพณีสืบทอด
ต่อไปยังชนรุ่นหลังต่อไป ใช่ไหมเอ่ย และน่ีคือ ความ
เหมือนกนัของสองเทศกาลส าคญันี ้ตามความคิดเห็นของ
ผู้ เขียนคะ่ 
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แสดงความยนิด ี
กับคุณจารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต 

คณุจารีย์ เป็นชาวกรุงเทพฯโดยก าเนิดเม่ือวยัเดก็ได้เร่ิมการศกึษา
ระดบัประถมจนจบการศกึษาระดบัมธัยมท่ีโรงเรียนสตรีวรนาถ หลงัจาก
นัน้ในปี 2508 - 2510 ได้ย้ายไปศกึษาตอ่ในระดบัอดุมศกึษาท่ีโรงเรียน
สตรีศรีอยธุยา 
ปี 2515 จบการศกึษาระดบัปริญญาตรีเคมี จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปี 2517 จบการศกึษาปริญญาโทสาขาเคมีวิเคราะห์ จากจฬุาลงกรณ์ฯ 
ปี 2519 - 2520 ได้รับทนุการศกึษา มาศกึษาท่ีประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และได้รับประกาศนียบตัรการศกึษาและท างานวิจยั
ด้านวิทยาศาสตร์การถ่ายภาพและการพิมพ์ ท่ีสถาบนัวิเคราะห์คณุภาพ EMPA St.Gallen และท่ีมหาวิทยาลยั ETH Zurich 
ปี 2521 ได้รับการแตง่ตัง้ ต าแหนง่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ประจ าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและการพิมพ์จากผลงาน
การแตง่ต าราด้านวิทยาศาสตร์การถ่ายภาพและเทคนิคการพิมพ์ รวมทัง้การเขียนบทความลงในวารสารวิชาการท่ีเก่ียวข้อง
และเป็นอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
จนถึง พ .ศ. 2524 จงึย้ายมาอยูป่ระเทศสวิตเซอร์แลนด์ เม่ือย้ายมาอยูส่วิตฯแล้ว คณุจารีย์ ได้ใช้วิชาความรู้ท่ีศกึษามา 
ประกอบอาชีพจนประสบความส าเร็จในการท ามาหาเลีย้งชีพ และขณะเดียวกนัก็ท างานอาสาสมคัร รับใช้สงัคมไปด้วย  
เม่ือ 25 ปีก่อน คณุจารีย์เป็นคนแรกท่ีเชิญอาจารย์จากคณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัและจากมหาวิทยาลยัราช
ภฎัสวนสนุนัทา (ครัง้นัน้ใช้ช่ือ วิทยาลยัครูสวนสนุนัทา) ร่วมกบัศนูย์วฒันธรรมแหง่ประเทศไทย มาสาธิตการสอนภาษาไทย
ให้ลกูหลานไทยท่ีน่ี พร้อมทัง้น าอาจารย์ดนตรีไทยมาแสดงให้ชาวสวิสได้ซาบซึง้ในความไพเราะของภาษาไทยและความ
งดงามของศลิปวฒันธรรมไทย กิจกรรมทางด้านงานจิตอาสาของคณุจารีย์นัน้ มีมากมายทัง้ในประเทศสวิตฯและร่วมกบั
สมาคมไทยในประเทศตา่งๆทัว่ยโุรป 

ตัง้แตปี่ 2532 จนปัจจบุนั เป็นกรรมการวดัธรรมปาละ  

ตัง้แตปี่ 2523 จนปัจจบุนั เป็นประธานชมรมไทยคลาสสิค 

เป็นผู้ ร่วมก่อตัง้สมาคมหญิงไทยเพ่ือหญิงไทยและเป็นกรรมการท างานตลอดมา จนด ารงต าแหน่งประธานตัง้แตปี่ 2552 

จนถึงปัจจบุนั นอกจากนีย้งัเป็นกรรมการมลูนิธิกาญจนาภิเษกร าลึก ท่ีปรึกษามลูนิธิบตุรบุญธรรมในประเทศสวิตฯ เป็นผู้

ร่วมก่อตัง้และเป็นประธานคนแรกของสมาพนัธ์ครูภาษาไทยและวฒันธรรมไทยในยุโรป อีกทัง้งานด้านพุทธศาสนาซึ่งท า

อย่างสม ่าเสมอ นอกจากจะเป็นกรรมการวดัธรรมปาละแล้ว ก็ยงัช่วยงานทุกวดัอย่างมีความสุข  ต าแหน่งต่างๆทัง้หมดนี ้

สมาชิกและผู้ ร่วมงานมีความยินดีให้เธอเป็นประธานหรือกรรมการ คณุจารีย์เป็นผู้ ท่ีท างานจิตอาสา ชนิดท่ีเข้ากบัคนได้ทุก

หมู่เหล่า ท างานร่วมกบัสมาคมอ่ืนๆได้ มีลกัษณะการท างานแบบประนีประนอม เน้นเร่ืองความสามคัคี นอกจากนี แ้ล้วใน

ต าแหน่งประธานสมาคมหญิงไทยเพ่ือหญิงไทย ทุกครัง้ ท่ีทางสมาคมฯ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ คุณจารีย์จะเป็นผู้

ประสานงานกบัทางราชการและเชิญสมาคมอ่ืนๆให้มาร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวมชว่ยๆกนัหลายฝ่าย 
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คุณจารีย์อยู่ในวัยเกษียนแล้ว แตอ่ายไุมใ่ชอ่ปุสรรคขดัขวาง เธอยิ่งใช้เวลา ท่ีมี ท างานเพื่อสงัคมมากขึน้ ซึง่ไมว่า่เวลาจะ

ผา่นไปนานสกัเทา่ไร เธอก็ยงัเป็นต้นแบบของการท างานอาสาสมคัร และก าลงัฝึกน้องรุ่นใหม ่เพ่ือให้มารับงานตอ่ไป 

ด้วยความเสียสละอย่างยาวนาน และท าคุณประโยชน์อย่างมากให้สังคม  จึงได้รับประกาศเกียรติคุณให้เป็นผู้

สมควร ซึ่ งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ประจ าปี 2554 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุด และเป็น

ภาพลกัษณ์ท่ีนา่ภาคภมูิใจ 

สมาคมหญิงไทยเพ่ือหญิงไทยและสมาชิก ขอแสดงความยินดี 
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9 ค าถามเร่ือง"ช่วงเวลาทดลองท างาน และการยกเลิกสัญญาท างาน" 
                                            โดย พ่ีหญิงไทย -----สายตรง------079  649 34 32 
  

                                                                     กร๊ิง กร๊ิง กร๊ิง กร๊ิง                 
พ่ีหญิงไทย สวสัดีคะ่ หญิงไทยคะ่                                                          
ถาม   สวสัดีคะ่ น้องเป็นสมาชิกของสมาคมหญิงไทยนะคะ วนันีมี้ค าถามคะ่ 
พ่ีหญิงไทย ยินดีให้ค าปรึกษาคะ่  
ถาม  น้องเพิ่งเร่ิมท างานท่ีท างานใหมไ่ด้ 2 สปัดาห์คะ่ แตรู้่สกึว่างานท่ีท าไมเ่หมาะกบัตวัเอง ถ้า 

   น้องลาออกตอนนี ้จะผิดสญัญาท างานท่ีเซ็นช่ือไปแล้วไหมคะ 
พ่ีหญิงไทย โดยปกตเิรามีสญัญาท างาน ซึง่จะก าหนดเวลาทดลองงาน เม่ือเลยก าหนดนีก็้จะเป็น 

   การจ้างงานปกติ (กรณีท่ีไมแ่จ้งวา่จะจ้างถึงวนัท่ีเทา่ไร แสดงวา่ให้ท างานตอ่ไปอยา่งไมมี่ 

   ก าหนด) คงต้องกลบัไปดสูญัญาจ้างงานอีกครัง้คะ่ วา่ก าหนดระยะเวลาทดลองงาน 
   นานเทา่ไร และก าหนดวันย่ืนจดหมายลาออกภายในก่ีวนั ก่อนออกจากงาน 

ถาม  น้องมีใบสญัญาท างานอยู่คะ่ แตต้่องอ่านตรงไหนคะ 
พ่ีหญิงไทย ดคู าวา่ ระยะเวลาทดลองงาน ( Die Probezeit ภาษาเยอรมนั หรือ Période d'essai 

   ฝร่ังเศส หรือ Patto di prova อิตาเลียน) 
ถาม   เขาเขียนวา่ทดลองงาน 3 เดือนคะ่  
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พ่ีหญิงไทย แล้วเขียนเร่ืองระยะเวลายื่นใบลาออก หรือยกเลกิส ญญาใน ชว่งทดลองงาน  
   3  เดือนนี ้ไว้วา่อย่างไรคะ 

ถาม  ค าไหนคะ 
พ่ีหญิงไทย ดคู าวา่ Die Kündigungsfrist ภาษาเยอรมนั หรือ Dé lai de dénonciation ฝร่ังเศส หรือ  
   Termine di disdetta อิตาเลียน คะ่ 
ถาม  เขาไมไ่ด้เขียนคะ่  
พ่ีหญิงไทย คะ่ บางครัง้จะไมเ่ขียนไว้ ก็ให้ใช้ตามกฏหมายแรงงานสวิส ถ้าก าหนดช่วงทดลองงาน  

   3 เดือน ในเดือนแรก เรามีสิทธิย่ืนใบลาออกเป็นลายลกัษณ์อกัษร 7 วนัก่อนออกจากงานคะ่  
   ในทางกลบักนันายจ้างก็มีสิทธิแจ้งเรา 7 วนั ก่อนยกเลิกสญัญาคะ่ เม่ือเร่ิมเดือนท่ี 2 จะ 
   เพิ่มเป็น 30 วนัคะ่  

ถาม  พ่ีหญิงไทยมีอะไรจะแนะน าเพิ่มเตมิเร่ืองสญัญาท างานงานของน้อง ไหมคะ 
พ่ีหญิงไทย ก่อนอ่ืนอยากถามวา่ จะไมอ่ดทนท างานตอ่อีกนิดหรือคะ ในระยะแรกของการท างาน เรา 
   อาจยงัไมช่ิน ทัง้ลกัษณะงาน เพ่ือนร่วมงาน สถานท่ี ต้องให้เวลาในการปรับตวัด้วย การท า 
   สิ่งใดยอ่มมีอปุสรรค  ปัญหามีไว้ให้แก้คะ่ ถ้าแก้ไขได้ ไมว่่าอยูท่ี่ไหน จะมีความสขุนะคะ 
ถาม  ขอบคณุคะ่ ท่ีเป็นก าลงัใจ น้องจะลองใช้เวลาคิดอีกนิด 
พ่ีหญิงไทย ยินดีคะ่ แล้วถ้าเลยก าหนดเวลาทดลองงานแล้ว ลองอา่นสญัญานะคะวา่ เขาก าหนดเวลา 

   จ้างเราถึงเม่ือไร ถ้าไมก่ าหนดก็แสดงวา่จ้างเราประจ าตอ่ไป แล้วอ่านด้วยว่าหลงัจากนัน้จะ 
   มีก าหนดการย่ืนใบลาออกเป็นอยา่งไร 

ถาม  พ่ีชว่ยแนะน าน้องด้วยคะ่ 
พ่ีหญิงไทย ต้องลองศกึษาสญัญาท างานนะคะ เม่ือเลยระยะทดลองงานแล้ว ในสญัญาสว่นใหญ่จะ 

   ก าหนดระยะเวลาการย่ืนใบลาออก หรือยกเลิกสญัญา ถ้าไมเ่ขียนไว้ ให้ใช้ข้อก าหนดตาม 
   กฏหมายแรงงานดงันีค้ะ่ ท างาน 1 ปีแรก ต้องแจ้งยกเลิกก่อน 1 เดือน 
   ท างานปีท่ี 2 ถึง 9  ต้องแจ้งยกเลิกก่อน 2 เดือน 
   ท างานปีท่ี 10 ขึน้ไป ต้องแจ้งยกเลิกก่อน 3 เดือน 
   และการย่ืนใบลานัน้ หนงัสือท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรจะสง่ด้วยตนเอง หรือจดหมาย 
   ลงทะเบียนก็ได้คะ่  แตจ่ะต้องสง่ถึงมือนายจ้างก่อนวนัท่ี 30 หรือ 31 

(ยกเว้นเดือนกมุภาพนัธ์) แล้วต้องท างานตอ่จากนัน้จนถึงก าหนดยกเลิกสญัญาท างาน  
ดงัข้างบนท่ีกลา่ว มาแล้วนี ้รายละเอียดอ่ืนๆ ยงัมีอีก ถ้าโทรศพัท์มาถามเพิ่มเตมิ พ่ีหญิงไทย 
ยินดีจะตอบค าถามนะคะ 

                   ขอให้โชคดีคะ่ 
       พ่ีหญิงไทย      
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ปฏทินิกจิกรรมหญิงไทย  
 ไม่ควรพลาดค่ะ ทราบแล้วจดใส่ปฏิทินสว่นตวัไว้เลย แล้วบอกคนใกล้ตวัว่า วนัเหลา่นี ้ฉนัมีนดัแล้วจ้า 

1. วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม 2013 เวลา 09:30 –16.00 น. ท่ี Eglise française réformée Berne, Predigergasse 3, 
Bern สมาคมหญิงไทยเพ่ือหญิงไทย ขอเชิญสมาชิก และทา่นผู้สนใจ ร่วมประชมุสามญัประจ าปี และร่วมสมัมนา เสวนา ใน
หวัข้อ “เตรียมตัวย้ายกลับไปอยู่เมืองไทย” จะอยู่ จะไป หรือ จะไปๆมาๆ โดยกรรมการสมาคมหญิงไทยฯ  
และ “ภาษาไทย สายใยแม่ลูก” (เสนท์่แหง่ภาษาไทย) โดย อาจารย์สาล่ี ศิลปสธรรม และในงานนี ้ 
ฯพณฯ เอกอัครราชทูต นายเฉลิมพล ทันจิตต์ มากลา่วเปิดงาน เวลา 13.00 น. และพบปะพดูคยุกบัพ่ีน้องชาวไทยด้วย 
2. วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2013  เวลา 14.30 น. ถึงเวลาประมาณ 18.00 น. ท่ีสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงเบิร์น 
สมาคมหญิงไทยฯ เชิญล่ามและนักสังคมสงเคราะห์ชาวไทย  พบปะพูดคุย ซักถาม กับ ดร. อุทัย อาทิเวช 
ผู้อ านวยการศนูย์อัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ ส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน จากนัน้  ฯพณฯ เอกอัครราชทูต นายเฉลิมพล ทันจิตต์ เชิญทกุทา่นร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วยกนัคะ่ 
3. วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2013 เวลา 09.00- 15.00 น. ท่ี Eglise française réformée Berne, Predigergasse 3, Bern 
ดร.อุทัย อาทเิวช ผู้อ านวยการศนูย์อยัการคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ และคณะ มาบรรยาย ให้ความรู้ ในเร่ือง
สิทธิตา่งๆของคนไทยในตา่งประเทศ ไมว่่าจะเป็นเร่ืองทรัพย์สิน การเกณฑ์ทหารของเดก็ลกูคร่ึงไทย และพร้อมตอบข้อ 
ซกัถาม ท่ีมีผู้สนใจถาม และตั้งแต่ วนัท่ี 25 เม.ย เป็นต้นไป ทา่นสามารถ ดาวน์โหลด ใบสมคัรได้ท่ีเว็ปไซด์ของสมาคมฯคะ่ 
4. วันอาทติย์ ที่ 1 กันยายน 2013  งานวนัสงัสรรค์ครอบครัวหญิงไทย ท่ี Kirchlindach เบร์ิน และการสมัมนา โดย
จิตแพทย์จากเมืองไทย ในหวัข้อใดนัน้ ขออบุเอาไว้ก่อน จะเปิดเผยกนัในฉบบัเดือนสิงหาคม ต้องติดตามกนัตอ่ไปนะคะ่ 
5. ปีนีส้มาคมฯ ได้จัดท าหนังสือคู่มือการใช้ชีวิตในสวิตฯ ซึง่มีเนือ้หาท่ีนา่สนใจดงันี ้การเตรียมตวัก่อนมาประเทศสวิตฯ 
การปรับตวัเข้ากบัสงัคมสวิส integration - ใบอนุญาตพ านกัประเภทต่างฯ การขอสญัชาติสวิส และการถือสองสญัชาต ิ
กฏหมายครอบครัว – กฏหมายแรงงาน –กฏหมายการประกนัสงัคม –การติดตอ่เร่ืองล่าม–การด าเนินการขอใบอนญุาตขบัข่ี 
การย้ายกลบัไปอยูเ่มืองไทย ฯลฯ คาดวา่จะเสร็จภายในเดือนกนัยายนปีนี ้ 
.....................................................................ตดัตามรอยปรุ................................................................................... 

ใบสมัครสมาชิก สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย ในสวิตเซอร์แลนด์ 
กลุม่ / ชมรม / สมาคม......................................................... 
ช่ือ...............................................นามสกลุ........................................ช่ือคูส่มรส......................................................... 
ท่ีอยู.่.........................................................รหสัไปรษณีย์........................................เมือง............................................ 
โทรศพัท์.................................อีเมล์.................................................................................. 
ลายมือช่ือ..........................................................วนัท่ี................................................................ 
โปรดสง่ใบสมคัรนี ้ไปท่ี  Verein Thai Frauen für Thai Frauen,  Postfach 11, 3038 Kirchlindach                                    
โปรดสัง่จา่ยท่ี  PC Konto: 87-677365-7       IBAN : CH26 0900 0000 8767 7365 7 
คา่บ ารุงสมาชิก รายบคุคล กลุม่ ชมรม ห้างร้านและองค์กรตา่งๆ ปีละ 50 ฟรังค์สวิส ท่านจะได้รับวารสารรวงข้าว 3 ฉบบั 
ตอ่ปี และเข้าร่วมสมัมนา ร่วมกิจกรรมตา่งๆ รวมทัง้ข้อมลูความรู้ตา่งๆ ตามท่ีสมาคมฯได้จดัขึน้ โดยมีคา่สมาชิกเป็นรายได้ 
ท่ีสมาคมฯน ามาใช้ในการจดัท าเอกสารและกิจกรรมตา่งๆส าหรับสมาชิก
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บริการกงสุลสัญจร 
สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงเบิร์น ขอเชิญชวนชาวไทยในสวิตเซอร์แลนด์และลกิเต็นสไตน์ ใช้บริการกงสลุนอกเวลา

ราชการ ท าหนงัสอืเดินทาง จดทะเบียนคนเกิด ลงทะเบียนคนไทยในตา่งประเทศ พร้อมตรวจสอบทะเบียน ที่อยู ่และเบอร์

โทรศพัท์ติดตอ่ ที่สถานเอกอคัรราชทตูฯ 

บริการกงสุลสัญจร คร้ังที่ 2 ณ นครเจนีวา  ในวนัอาทติย์ที่ 12 พฤษภาคม 2556  เวลา  09.00 – 17.00 น.  

สถานที่ ให้บริการกงุสลุสญัจร ณ Nations to "Permanent Mission of Thailand to the United" 

ที่อยู่      Rue Gustave Moynier 5, 1202 Geneve          

บริการกงสุลสัญจร คร้ังที่ 3  ทีเ่มืองโซโลธูร์น ในวันอาทติย์ที่ 26 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 – 17.00 น.  

  สถานที่ ให้บริการกงุสลุสญัจร  ณ วดัศรีนครินทรวราราม เมือง โซโลธูร์น 
ที่อยู่   Im Grund 7, 5014 Gretzenbach 

ส าหรับผู้ที่ประสงค์จะรับบริการในวนัดงักลา่ว ขอความกรุณา แจ้งสถานเอกอัครราชทตูฯ ล่วงหน้า  

ที่เบอร์โทรศพัท์ 031-970-3414  เพื่อประโยชน์ส าหรับการเตรียมการในสว่นท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป ทัง้นี ้ 

ขอความกรุณาเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และเตรียมเงินส าหรับช าระคา่ธรรมเนียมให้พอดี  ตามรายการ ดงันี ้

              การท าหนังสือเดนิทาง 

ให้มาท าหนงัสอืเดินทางด้วยตนเอง พร้อมยื่นแบบฟอร์มขอท าหนงัสอืเดินทางที่กรอกแล้ว (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม จ านวน 2 

หน้า ได้จาก  www.thaiembassybern.org) ภาพถ่ายลา่สดุ 1 ใบ ส าเนาบตัรประชาชนไทยฉบบัลา่สดุ ส าเนาทะเบียนบ้าน

ฉบบัลา่สดุ (หากเคยเปลีย่นช่ือ หรือนามสกลุ หรือค าน าหน้าให้ยื่นหลกัฐานด้วย เช่น ใบเปลีย่นช่ือและนามสกลุ ทะเบียน

บนัทกึฐานะแหง่ครอบครัว เป็นต้น) คา่ธรรมเนียม 55 ฟรังค์สวิส 

            การท าหนังสือเดินทางส าหรับเดก็ (อายุต ่ากว่า 20 ปี) 

ขอให้ทัง้เด็ก บิดาและมารดามาเซ็นช่ือพร้อมกนั พร้อมยื่นแบบฟอร์มขอท าหนงัสอืเดินทางที่กรอกแล้ว 

(ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม จ านวน 2 หน้า ได้จาก www.thaiembassybern.org) ภาพถ่ายเด็ก 1 ใบ ส าเนาสตูิบตัรของเด็ก ส าเนา

บตัรประชาชนไทยและส าเนาทะเบียนบ้านไทยของบดิามารดาที่เป็นคนไทย ส าเนาหนงัสอืเดินทางของบิดาและ

มารดา  คา่ธรรมเนียม 55 ฟรังค์สวิส 

            การจดทะเบียนเกิด 

 ขอให้ท้ังเด็ก บดิา และมารดา มาด้วยกนั และเตรียมทะเบยีนเกิดจากทางการสวิส ทะเบียนเกิดจากโรงพยาบาล ภาพถ่าย

เด็ก 2 ใบ ส าเนาสตูิบตัรของทางการสวิส ส าเนาบตัรประชาชนไทยและส าเนาทะเบียนบ้านไทยของบิดามารดาที่เป็นคนไทย 

ส าเนาหนงัสอืเดินทางของบิดาและมารดา  ส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาทะเบียนหยา่ (ไมม่คีา่ธรรมเนียม) 

หมายเหต ุ  การยื่นจดทะเบยีนเกิด ไม่สามารถ ยื่นขอท าหนงัสอืเดินทางไทยในวนัเดียวกนัได้ 

                  ให้ยื่นขอท าหนงัสอืเดินทางไทยหลงัจากได้สตูิบตัรไทย เรียบร้อยแล้ว 

การรับเอกสารทางไปรษณีย์ 

หากต้องการให้สถานเอกอคัรราชทตูฯ สง่หนงัสอืเดินทางและ/หรือสตูิบตัรให้ทางไปรษณีย์ ขอให้ยืน่ซองจดหมาย 

(ซองขนาดคร่ึง A4 ส าหรับหนงัสอืเดินทาง / ซองขนาด A4 ส าหรับสตูิบตัร) จ่าหน้าซองถงึตวัทา่นเอง พร้อมที่อยู ่

ที่ชดัเจน และแนบแสตมป์  7 ฟรังค์สวิสด้วย   (อา่นตอ่หน้า 21) 

http://www.thaiembassybern.org/
http://www.thaiembassybern.org/


 รวงข้าว / เมษายน 2556 29 

 
 

      รายงานกจิกรรมสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย ปี 2012 
 

 เดือน วันท่ี รายการ 
 1 กมุภาพนัธ์ 19 รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณ์วลยัลกัษณ์ ท่ีเจนีวา 
2  25 สมัมนา "รู้ใจ---ไกลทกุข์" โดยอาจารย์ศภุวรรณ กรีน ที่เมือง Grenchen รัฐโซโลทร์ูน 
3  26 สมัมนา "รู้ใจ---ไกลทกุข์" โดยอาจารย์ศภุวรรณ กรีน ที่เมือง เบิร์น 
4  27 สมัมนา "รู้ใจ---ไกลทกุข์" โดยอาจารย์ศภุวรรณ กรีน ที่เมือง Sarnen 
5  29 สมัมนา "รู้ใจ---ไกลทกุข์" โดยอาจารย์ศภุวรรณ กรีน ที่เมือง Interlaken 
6 มีนาคม 3 สมัมนา "รู้ใจ---ไกลทกุข์" โดยอาจารย์ศภุวรรณ กรีน ที่เมือง ลกูาโน 
7  4 สมัมนา "รู้ใจ---ไกลทกุข์" โดยอาจารย์ศภุวรรณ กรีน ที่เมือง ซูริค 
8  25 ประชมุคณะกรรมการ 
9 พฤษภาคม 5 ประชมุสามญัประจ าปี 2012  ซูริค 
10 กรกฎาคม 7 - 8 งานเทศกาลไทย ท่ีสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงเบิร์น 
11  

28 
ร่วมงานกบั สอท เบิร์น ท าบญุถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เนื่องในโอกาสวนัเฉลิม
พระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ท่ีวดัศรีนครินทรวราราม เกรทเซนบคั 

12 สงิหาคม 
12 

ร่วมงานกบั สอท เบิร์น ท าบญุถวายสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส 
วนัเฉลมิพระชนมพรรษา 80 พรรษา ท่ีวดัศรีนครินทรวราราม เกรทเซนบคั 

13  25 สมัมนา โดยจิตแพทย์ แพทย์หญิงดวงตา ไกรภสัสร์พงษ์ ท่ีซูริค 
14  26 สมัมนา โดยจิตแพทย์ แพทย์หญิงดวงตา ไกรภสัสร์พงษ์ ท่ีบาเซิล 
15 กนัยายน 1 สมัมนา โดยจิตแพทย์ แพทย์หญิงดวงตา ไกรภสัสร์พงษ์ ท่ีบร์ูกดอร์ฟ 
16  2 สมัมนา โดยจิตแพทย์ แพทย์หญิงดวงตา ไกรภสัสร์พงษ์ ท่ีเบิร์น 
17  2 วนัสงัสรรค์ครอบครัวชาวไทย ประจ าปี ท่ีเคียร์คลนิดคั 
18  30 ประชมุคณะกรรมการ 
19 ตลุาคม 13 ร่วมกบัสมาคมเพื่อนไทยบาเซิล อบรมครูอาสาสวิตเซอร์แลนด์ 
20  20 ท าบญุร าลกึถึงคณุสมุิตรา ซลัซ์มนัน์-บางอ้อ ที่วดัศรีนครินทรวราราม 
  20 ประชมุคณะกรรมการ 
21 พฤศจิกายน 25 ประชมุคณะกรรมการประชมุคณะกรรมการ ผา่นอิเมล์ 
22 ธนัวาคม 4 ร่วมงานกบั สอท เบิร์น เนื่องในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยูห่วั 
23 กมุภาพนัธ์ 24 ประชมุคณะกรรมการ 

 
กิจกรรมประจ า  - ตอบปัญหาและให้ค าแนะน าทางโทรศัพท์ (079 649 34 32) และทางอิเมล์ 

                                     - เว็ปไซด์   http://www.thaifrauenverein.ch 
                                     - วารสารรวงข้าว 3 ฉบับ เดือนเมษายน สิงหาคมและธันวาคม 
                         
 
 

 

http://www.thaifrauenverein.ch/
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รายงานการเงนิประจ าปี 2555 สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย 

Finanzabschluss 2012 des Vereins Thai Frauen für Thai Frauen 

 
Eröffnungsbilanz:   ยอดเงนิคงเหลือ 
Postfinance CHF 35‘357.76 บญัชีเงินฝาก 
Kasse CHF 470.35 เงินสดหมนุเวียน 
    

 
Einnahmen:   รายรับ 
Mitgliederbeiträge CHF 12‘170.00 คา่บ ารุงสมาชิก 
Spenden CHF 9‘531.49 เงินบริจาค 
Steuerzinsen CHF 0.00 ดอกเบีย้เงินฝาก 
    
Total CHF 21‘701.49  
    
    
Ausgaben:   รายจ่าย 
Abklärungskonto CHF 0.00 รายจา่ยที่ต้องแจ้ง 
Fachliteratur CHF 0.00 ข้อมลู / เอกสารอ้างอิง 
Drucksachen CHF 16‘386.00 สิ่งตีพิมพ์ 
Büromaterial CHF 156.10 อปุกรณ์ส านกังาน 
Porti/Telefon CHF 3‘265.08 ไปรษณียากร / โทรคมนาคม 
Weiterbildung CHF 0.00 คา่ศกึษาเพ่ิมเติม 
Referenzen / Honorare CHF 3‘944.60 คา่ธรรมเนียม 
Spesen CHF 4‘767.00 คา่ใช้จา่ยทัว่ไป 
Post Finance - Spesen CHF 276.35 คา่ธรรมเนียมธนาคาร 
Geräte/Reparatur CHF 0.00 เทคโนโลยีสื่อสาร / คา่ซอ่มแซม 
Tagung/Seminar/GV CHF 955.80 คา่กิจกรรม / สมันา / ประชมุใหญ่ 
    
Total CHF 29‘750.93  
    
    
Bilanz  
per 31. Dezember 2012 

  งบดุล 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

Postfinance CHF 27‘648.52 บัญชีเงนิฝาก 
Kasse CHF 130.15 เงนิสดหมุนเวียน 

 
 

    Bern, 01. März 2013                                         Aranya Udry / Buchhalterin
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