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..พ่อหลวงของฉัน 
และความสัมพนัธ์กับสวิตฯ 

 
 

 

ท าไมถงึอยากตกงานในสวิตฯ 
 
 

ผิวสาวสวยเม่ือหนาวมาเยือน 
 

นามสกุลคู่สมรส 
 

 

…เม่ือลูกรัก On Board…. 
 

 



หญิงไทยสัญจร ที่ Restaurant Nordbahnhof, Thai Restaurant , บาเซิล 

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2013 
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วันท่ี 5 ธันวาคม เป็นวนัเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดช และเป็นวนัพอ่แหง่ชาต ิซึง่ก าหนดขึน้ครัง้แรก ในปี 
พ.ศ. 2523 และ ก าหนดให้ ดอกพทุธรักษาสีเหลือง เป็นดอกไม้สญัลกัษณ์ 
“พุทธรักษา”  หมายถึง พระพทุธเจ้า ทรงปกป้องคุ้มครอง ให้มีแตค่วามสงบ

สขุร่มเย็น ซึง่มีเรียกกนัมากว่า 200 ปี และสีเหลือง อนัเป็นสีประจ าวนั  

พระราชสมภพขององค์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ ของปวงชนชาวไทย  

การมอบดอกพทุธรักษาให้กบัพอ่ ในวนัพอ่แหง่ชาตนีิ ้จงึเสมือนกบัการบอก 

ถึง ความรักและเคารพบชูาพ่อ ผู้สร้างความสงบสขุร่มเย็นให้แก่ครอบครัว 

เน่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธนัวาคม 2556 และเป็นการครบรอบ 80 ปี ของการเสดจ็ถึง

สวิตเซอร์แลนด์เป็นครัง้แรก ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระโอกาสส าคญันี ้ล าดวน ขอน า

เร่ืองราว มาย้อนร าลกึถึงความหลงัครัง้กระนัน้นะคะ 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เสดจ็ไปประทบั ณ เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์ เป็นครัง้แรก ในปี พ.ศ. 

2476 พร้อมด้วยสมเดจ็พระบรมราชชนนี พระเชษฐภคนีิและพระเชษฐา เพ่ือทรงศกึษาตอ่ในชัน้ประถมศกึษาในโรงเรียนเมียร์

มองต์ (Miremont) จากนัน้ทรงเข้าศกึษาชัน้มธัยมศกึษาท่ีโรงเรียนเอกอล นเูวล เดอ ลา ซืออีส โรมองต์ (Ecole Nouvelle de la 

Suisse Romande) ตอ่มาทรงได้รับประกาศนียบตัรทางอกัษรศาสตร์ (Bachelier es Lettres) จาก โรงเรียนมธัยมคลาซีค กงัโต

นาล (Classique Cantonal) แหง่เมืองโลซานน์ เม่ือ พ.ศ. 2488 และในปีเดียวกนันัน้ทรงเข้าศกึษาในมหาวิทยาลยัโลซานน์ โดย

ทรงเลือกศกึษาในคณะวิทยาศาสตร์ .....ทะเลสาบเลอมอง (Lac Leman) เขตปุยยี (Pully) เป็นสถานท่ีพกัผอ่นท่ีทรงโปรด 

โดยพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 8 และรัชกาลท่ี 9 ทรงเรือใบและกรรเชียงเรือเลน่ในทะเลสาบแหง่นี ้ซึง่เป็นกิจกรรมท่ี

ชาวสวิสนิยมในช่วงฤดรู้อน หา่งจากทะเลสาบเลอมองไม่ไกลนกับนถนนทิสโซต์ เป็นท่ีตัง้ของแฟลตเลขท่ี 16 ท่ีทัง้ส่ีพระองค์ทรง

ใช้เป็นท่ีประทบัในชว่งปี พ.ศ. 2476-2478     และในปี พ.ศ. 2478 พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูม่าทรงสละราชสมบตั ิ

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานนัทมหิดลเสดจ็ขึน้ครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลท่ี 8 แหง่พระบรมราชจกัรีวงศ์ ขณะ

มีพระชนมพรรษาได้ 9 พรรษา ดงันัน้เพ่ือให้สมพระเกียรติ สมเดจ็พระบรมราชชนนีจงึทรงย้ายจากแฟลตไปประทบัท่ีบ้านเชา่บน

เนินเขาไมไ่กลจากทะเลสาบเลอมอง บ้านเลขท่ี 51 บนถนน Chamblandes Dessusy ทรงตัง้ช่ือวา่ “วิลลาวัฒนา” (Villa 

Vadhana) และประทบัอยูน่านกวา่ 10 ปี บนเนินเขาใกล้กบัพระต าหนกัวิลล่าวฒันา มีสวนสาธารณะเดอ น็องตู (Parc du 

Denantou) ให้ทัง้ส่ีพระองค์ได้ทรงพกัผอ่นพระอิริยาบถอยูเ่ป็นประจ า พืน้ท่ีด้านในมีน า้พ ุรูปปัน้ลิงสามตวั ก าลงัท าทา่ปิดห ูปิด

ปาก และปิดตา หมายถึงวา่ “ไมย่อม ฟัง ด ูพดู ในสิ่งท่ีเลว”  
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งานวันครอบครัวหญิงไทย ครัง้ที่ 8 และสัมมนา เร่ือง” สุขใจในต่างแดน...ชีวิตคู่สองวัฒนธรรม” 

โดยพญ. อภสิมัย ศรีรังสรรค์ วันอาทติย์ที่  1 กันยายน  2013 ที่ Kirchlindach, เมืองเบร์ิน 
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เม่ือ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัอานนัทมหิดลเสดจ็สวรรคต สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภมูิพลอดลุย

เดช จงึเสดจ็ขึน้ครองราชสมบัตสืิบราชสนัตตวิงศ์ในวนัเดียวกนันัน้ แตเ่น่ืองจากยงัทรงมีพระราชภารกิจด้านการศกึษา จงึต้อง

ทรงอ าลาประชาชนชาวไทย เสดจ็พระราชด าเนินกลบัไปยงัประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกครัง้ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2489 เพ่ือทรง

ศกึษาตอ่ ณ มหาวิทยาลยัแหง่เดมิ ในครัง้นีท้รงเลือกศกึษาวิชากฎหมายและวิชารัฐศาสตร์  แทนวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีทรงศกึษา

อยูเ่ดมิ เพ่ือให้เหมาะสมกบัการน ามาใช้ดแูลปวงชนชาวไทย  

ระหวา่งท่ีประทบัศกึษาอยูใ่นตา่งประเทศนัน้ ทรงพบกบัหมอ่มราชวงศ์สิริกิติ์ กิตยิากร และได้ทรงหมัน้กับหม่อมราชวงศ์

สิริกิติ์ กิตยิากร ในวันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ครัน้ปี พ.ศ. 2493 เสดจ็

พระราชด าเนินนิวตัพิระนครและโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคมในปีเดียวกนั หลงัจากนัน้จงึ

ได้เสดจ็พระราชด าเนินไปทรงรักษาสขุภาพ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตามท่ีคณะแพทย์ได้ถวายค าแนะน า และระหวา่งท่ี

ประทบัรักษาพระองค์อยูน่ัน้ สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี มีพระประสตูกิาลพระราชธิดาพระองค์แรกคือ สมเดจ็พระ

เจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าอบุลรัตนราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี ซึง่ประสตู ิณ โรงพยาบาลมองซวัซีส์ (Clinique de Montchoisi) 

เมืองโลซานน์ เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2494 และเม่ือสมเดจ็พระเจ้าลกูเธอพระองค์แรกเจริญพระชนัษาได้ 7 เดือน พระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยูห่วั จงึเสดจ็พระราชด าเนินนิวัตปิระเทศไทยเป็นการถาวร หลงัจากทรงประทบัในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตัง้แต่

เดือนเมษายน พ.ศ. 2476 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2494 รวม 18 ปี  

กาลต่อมา เม่ือวนัท่ี 29-31 สิงหาคม พ.ศ. 2503 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

ได้เสดจ็พระราชด าเนินเยือนสวิตเซอร์แลนด์อยา่งเป็นทางการ  เพ่ือเจริญพระราชไมตรีระหวา่งประเทศไทยและสมาพนัธรัฐสวิส

ให้แนน่แฟ้นยิ่งขึน้  

                                                                                                                                                                                                                             

   

  

 
ทางการสวิสได้อนญุาตให้รัฐบาลไทยก่อสร้างศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ (Le Pavillon 

Thailandais) ในพืน้ท่ีสวนสาธารณะเดอนองต ู (Parc Du Denantou)  ต าบลอชุช่ี  (Ouchy) 

ในเขตเทศบาลเมืองโลซานน์  
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สมาคมหญิงไทยร่วมงานเทศกาลไทย ที่สถานเอกอัครราชทตู ณ กรุงเบร์ิน 
วันที่ 13-14 กรกฏาคม 2013 

      

หญิงไทยพบจติแพทย์ สัมมนา เร่ือง “สุขใจในต่างแดน..ชีวิตคู่สองวัฒนธรรม” 

โดยพญ.อภสิมัย ศรีรังสรรค์ วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2013 ที่ ซูริค 

       
 

 
                          

 

 
                 
     29 



เพ่ือเฉลิมพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบตัิครบ 60 ปี และเป็นท่ีระลกึในโอกาสครบรอบ 

75 ปี แหง่การสถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทตู ระหวา่งราชอาณาจกัรไทยและสมาพนัธรัฐสวิสในปี พ.ศ. 2549  

กระทรวงการตา่งประเทศสนบัสนนุงบประมาณ โดยให้ พลอากาศตรีอาวธุ เงินชกูลิ่น สถาปนิกหลวง อดีตอธิบดีกรมศลิปากร

และศลิปินแหง่ชาตสิาขาสถาปัตยกรรม กรมศลิปากรเป็นผู้ รับผิดชอบการออกแบบและการก่อสร้าง หลายสว่นของศาลาไทย 

ได้ก่อสร้างส าเร็จรูป จากกรุงเทพฯ แล้วจงึสง่ไปสวิตฯทางเรือ โดยมีชา่งฝีมืออีก 13 คน ไปท างานกนัตอ่ ณ สถานท่ีจริงจนเสร็จ

เรียบร้อย เปิดให้สาธารณชนได้ชมเม่ือ 29 กนัยายน พ.ศ. 2550 และ สิ่งท่ีน าความปลาบปลืม้ใจมาสูพ่สกนิกรชาวไทยท่ีอาศยั

อยูใ่นสวิตเซอร์แลนด์ เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2552 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ ได้เสดจ็พระราชด าเนินมายงัเมืองโลซานน์

เป็นการส่วนพระองค์เพ่ือทรงประกอบพิธีเปิดศาลาไทยอย่างเป็นทางการ คนไทยท่ีเข้าเฝ้าทลูละอองพระบาทจงึได้ช่ืนชมพระ

บารมีของพระองค์ทา่นด้วยความปีติยินดี             

 
สถานเอกอคัรราชทตู  ณ กรุงเบร์ิน เป็นผู้ดแูลสิ่งของส าคญัทางประวตัศิาสตร์อีกอยา่งหนึง่ นัน่คือ เปียโนไม้สีน า้ตาลเข้มแบบตัง้

ตรง ซึง่ถือได้วา่เป็นเคร่ืองดนตรีชิน้แรกท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัอานนัทมหิดลและ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดช ได้ทรงศกึษาในขณะทรงพระเยาว์ เม่ือทรง

มีพระชนมายไุด้ 9 และ 7 พรรษา ตามล าดบั     ร้านเปียโนของครอบครัว Laurent  ใน

เมืองโลซานน์ รับซือ้เปียโนหลงันีไ้ว้ เม่ือเจ้าของร้านส ารวจสภาพการใช้งานก็พบข้อความ

ขีดเขียนเป็นภาษาฝร่ังเศสอยูด้่านในฝาครอบ แปลได้วา่  “เปียโนหลังนีอ้ยู่ในถิ่นพ านัก

ของกษัตริย์แห่งสยามประเทศ ตัง้แต่เมษายน 2477 ถงึกรกฎาคม 2478”   

ครอบครัว Laurent  เห็นวา่เป็นสิ่งท่ีมีคณุคา่ส าหรับประเทศไทย จงึได้มอบให้แก่สถาน

เอกอคัรราชทตู ณ กรุงเบิร์น เก็บรักษาไว้ตัง้แตว่นัท่ี 5 กนัยายน 2540 และสมเดจ็พระเจ้า

ลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี ได้ทรงเปียโนหลงันีอี้กครัง้เม่ือครัง้เสดจ็ประพาสสวิตเซอร์แลนด์และสถาน

เอกอคัรราชทตูในปี 2543  
 

ทัง้ศาลาไทยและเปียโน คืออนสุรณ์ให้ชาวไทยและชาวตา่งชาติ ได้ระลกึวา่ ครัง้หนึง่พระมหากษัตริย์ไทยสองพระองค์ คือ 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหดิล และพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เคยประทบัอยู ่ 

พร้อมสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเดจ็พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นเวลาถึง 18 ปี  

รวบรวมโดย ล าดวน 

ที่มา:   สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงเบิร์น โดยนางสาวพรพิมล สมนกึ นกัพฒันาระบบราชการปฏิบตัิการ,ปฏิบตัิราชการ ณ สถานเอกอคัรราชทตู 

ณ กรุงเบิร์น ระหวา่งวนัท่ี 14 มิถนุายน – 3 กนัยายน 2553 , เว็บไซต์ดเีอ็มซดีอททีว ี

                                                                                        รวงข้าว/ธนัวาคม 2556                            4 
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รวงข้าว              ปีที่ 15 

ฉบับเดือนธันวาคม 2556 
 

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 

                  
………………………………………………………… 
คณะกรรมการสมาคมฯ 
ประธาน : จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต 
รองประธาน : กวุลัยา รีเดอร์ 
เหรัญญิก : อรัญญา อดูรี 
ทะเบียน : พรพรรณ เวงเงอร์ 
ประชาสมัพนัธ์ : กลัยา ฟิงค์                        
เลขานกุาร :  สภุทัรา ลนิเดอร์ 
บรรณาธิการ : กหุลาบ ไทรโพธ์ิภู ่
ฝ่ายวชิาการ :  ญาณพชั สขุนิตย์ 
เว็ปมาสเตอร์ : Dr. Hans Rieder 
…………………………………………...... 

กองบรรณาธิการ 
บรรณาธิการ :  กหุลาบ ไทรโพธ์ิภู ่ 
ปก และรูปเลม่ : กหุลาบ ไทรโพธ์ิภู ่
พิสจูน์อกัษร : จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต 
นกัเขียน :  ก.ไตรคํา  นกฮกู  เจเจ  พี่หญิงไทย   
เฟรา ฮีรชี  ว. สนิสวสัดิ์ ฟอเรอร์  โสภา บาโร 
ลาํดวน   ญาณพชั  คนช่างคิด 
ขอบคณุภาพประกอบ จาก กเูกิล้ 

                                         
สารบัญ 

ประเทศไทย 
พอ่หลวงของฉนั และความสมัพนัธ์กบัสวิตฯ............2 
ไอที สง่เสริมหรือทําลายพฒันาการเดก็ไทย.............8 
 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
คนไทย ได้เฮ ตอ่บตัรประชาชนได้แล้วในสวิตฯ.......10 
นามสกลุคูส่มรส กฏหมายสวิส กฏหมายไทย.........12 
 

สุขภาพ 
ผิวสวยสาว เม่ือหนาวมาเยือน..............................18 
ออฟฟิศซินโดรม..................................................19 
สขุใจในตา่งแดน..ชีวิตคูส่องวฒันธรรม..................21 

 
สาระน่ารู้ 

เม่ือลกูรัก..On Board...........................................23 
 

หญิงไทย 
บทบรรณาธิการ.....................................................6 
สาส์นจากประธาน.................................................7 
จากวนันัน้..ถึงวนันี ้15  ปีแล้วซินะ........................25 
เก็บมาเลา่ เอามาฝาก..........................................27 
ปฏิทินกิจกรรม 2557...........................................24 
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                                บทบรรณาธิการ 
 
สวสัดีคะ่ทา่นผู้อา่นท่ีรัก 
 
 

 
และแล้วรวงข้าวก็ถึงฉบบัสดุท้ายของปี และเป็นฉบบัพิเศษ เชน่ทกุปีท่ีผา่นมา คือมีหน้าสีส่ีหน้า เน่ืองในวโรกาสวนั
เฉลิมพระชนมพรรษา พอ่หลวงของเราชาวไทย ติดตามเร่ืองราวความพิเศษของพระองค์ทา่น และความสมัพนัธ์กบั
สวิตเซอร์แลนด์  

ทา่นผู้อา่นทราบไหมคะวา่สวิตเซอร์แลนด์ประเทศเล็กๆนี ้มีประชากรประมาณ 8 ล้านคน คร่ึงหนึง่เป็น
สมาชิกของสมาคมหรือชมรมแหง่ใดแหง่หนึง่ ซึง่ทัง้ประเทศมีประมาณ 1 แสนสมาคม ในจํานวนนีเ้ป็นสมาคม
เก่ียวกบักีฬา 33% เป็นสมาคมเก่ียวกบังานอดเิรก 25% เป็นสมาคมเก่ียวกบัศลิปะวฒันธรรม 20% เป็นสมาคม
อาสาสมคัรชว่ยเหลือสงัคม 10% เป็นสมาคมเก่ียวกบัการเมือง ศาสนาและสิ่งแวดล้อม 12%  
การมีสมาคม สง่เสริมให้คนมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนั เรียนรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตร่วมกนั 
คงไว้ซึง่ความสมคัรสมานสามคัคีของชมุชน 
 พวกเราชาวไทยเข้าใจในความหมายของการอยูร่่วมกนั และชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั ซึ่งปีนี ้สมาคมหญิงไทย
เพ่ือหญิงไทยได้ก่อตัง้มาครบ 15 ปีแล้ว ตดิตามอ่านได้ใน “จากวนันัน้ ถึงวนันี ้15 ปีแล้วซินะ” นอกจากนัน้ยงัมี
ขา่วสารจากสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงเบร์ิน เร่ืองการทําบตัรประชาชนไทยท่ีน่ี  
 คงไมมี่ใครอยากตกงาน แตไ่มรู้่ทําไม “โสภา บาโร” จงึอยากตกงานในสวิตฯ” ยงัมีเร่ืองราวนา่สนใจอีก
มากมาย เชิญตดิตามอา่นในเลม่นะคะ  

ท้ายนีข้อสง่ความสขุต้อนรับปีใหมม่ายงัผู้อ่านทกุทา่น  
 

กหุลาบ ไทรโพธ์ิภู่ 
 

เก็บมาฝาก 
“มองปัญหา ใหเ้หมือนดัง่ เม็ดทราย 

ถึงจะ เยอะแยะมากมาย 
แต่ทรายก็เล็กนิดเดียว” 
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                                             สาสน์จากประธาน 
 

     สวัสดีค่ะเพื่อนๆ ชาวไทยและสมาชิกหญิงไทย 

      พบกนัอีกครัง้ในฉบบัเดือนธนัวาคม ก่อนสิน้ปีนะคะ  

      โอกาสเชน่นีห้ลายคนเร่ิมตื่นตาตื่นใจ และเตรียมงานฉลองกบัเทศกาลหลายอย่างท่ียา่งใกล้เข้ามา ในชว่งก่อน

สิน้ปี วนัสิน้ปี และหลงัวนัปีใหม ่จะฉลองด้วยเหตใุดฤา เพราะดีใจด้วยหวงัว่าสิ่งเก่าๆ ความไมดี่ ความไมพ่อใจ 

ทัง้หลายกําลงัผา่นไป แล้วหวงัตอ่ไปวา่ กําลงัก้าวไปสู่ความสขุ ความสมหวงั ความสําเร็จ การคดิบวกเป็นสิ่งท่ีดี แต่

สิ่งดีๆจะเกิดเพราะมีผู้ ทํา เร่ิมกระทําสิ่งดีท่ีตวัเรา แล้วสิ่งดีนัน้จะมีผลตอ่คนใกล้ชิด เร่ิมจากคนในครอบครัว ลกู สามี 

ภรรยา แล้วขยายกว้างออกไปสูก่ลุม่เพ่ือนฝงู สูช่มุชนทัว่ไป   เคยสงัเกตไหมคะ วนัไหนเรามีความสขุ คนรอบข้าง

จะลลัล้ากบัเราด้วย ในทางตรงกนัข้าม วนัไหนอารมณ์ของเราเหว่ียงๆ  มีหวงัวา่วนันัน้ต้องอยูค่นเดียว ไมมี่ใครเข้า

หน้าติด เลยยิ่งทกุข์หนกัขึน้ 
 

สขุ ทกุข์ เกิดท่ีตวัเรา อยา่ปล่อยให้สิ่งภายนอกมีอิทธิพลตอ่ความรู้สกึของเรา แล้วจะมีความสขุหรือทกุข์น้อยลง แล้ว

จะพบวา่สขุหรือทกุข์ มีผลกระทบตอ่ตนเองและคนรอบข้าง ดงันัน้เราคงไมอ่ยากทกุข์แนน่อน   เอ!!! แล้วต้องทําไง

เพ่ือท่ีจะไมใ่ห้สิ่งตา่งๆ ทัง้ความคดิ ความรู้สกึ ภายนอก เข้ามากระทบเราได้ คงต้องฝึกเองนะคะ บอกได้แตว่า่ให้รู้ตวั

เสมอๆ  

หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ งานของสมาคมหญิงไทยฯ มีสว่น แม้น้อยนิด เป็นประโยชน์สขุแก่เพ่ือนสมาชิก  ทัง้ท่ีผา่นมาและ

ตอ่ๆไป  ไมเ่ฉพาะในเทศกาลเทา่นัน้   

ขอบคณุเพื่อนชาวไทยและสมาชิกทกุคนท่ีเป็นกําลงัใจ และให้การสนบัสนนุกิจกรรมของสมาคม ตลอดมา 

ในโอกาสใกล้ถึงวนัสง่ท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม ่ขออาราธนาคณุพระศรีรัตนตรัยปกป้องคุ้มครองสมาชิกทกุทา่น และ

ครอบครัว .ให้มีสขุภาพกายและใจ ท่ีแข็งแรงตลอดไป 
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                                                              โดย คนชา่งคิด 

             
 ปัจจบุนัโลกไซเบอร์ได้เข้ามามีบทบาท กบัคน

ทกุเพศ ทกุวยั ทกุระดบัการศกึษา และสาขาอาชีพ 

อยา่งไร้พรมแดน ในสงัคมไทยทกุครอบครัวล้วนมี

โทรศพัท์มือถือเป็นอีกหนึง่ปัจจยัเสริม โดยไมคํ่านงึถึง

ความจําเป็น หรือประโยชน์ แตเ่พราะยคุสมยันีใ้ครๆ ก็

มีโทรศพัท์มือถือกนัทัง้นัน้  ไมเ่ว้นแตก่รรมกรก่อสร้าง 

แมค้่าหาบเร่แผงลอย ขณะท่ีรายได้ยงัเทา่เดมิแต่

รายจา่ยเพิ่มขึน้ แตท่กุคนก็เตม็ใจ เพราะได้รับการตอก

ยํา้ ซึง่เสมือนการเยียวยาจากโฆษณาท่ีสวยหรู  ทําให้

รู้สกึวา่ตวัเองก็อยูใ่นกลุม่เดียวกนั และได้รับการยอมรับ

จากสงัคมในระดบัหนึง่  

ไอทีเป็นผลรวมของเทคโนโลยีสองประเภท คือ  
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึง่ได้แก่ตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
หนว่ยความจําชิพ เคร่ืองพิมพ์ สายสญัญาณ โมเดม็ 
โปรแกรม ฯลฯ กบัเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือท่ีเรา
เรียกวา่การส่ือสารทางไกล เชน่ โทรศพัท์ โทรสาร 
ไมโครเวฟ สายใยแก้วนําแสง ดาวเทียมส่ือสารเป็นต้น 
เม่ือรวมกนัแล้ว มนัชว่ยให้มนษุย์ใช้ประโยชน์เทคโนโลยี
สองตวันีไ้ด้กว้างขวางและหลากหลายขึน้ อินเตอร์เน็ต 
เป็นตวัอย่างของการนํา ไอที มาใช้งานท่ีชดัเจนท่ีสดุ 

 ไอที ( IT = Information Technology) เป็น

ธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง และมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง 

จึงเป็นภารกิจท่ีทุกคนต้องตามให้ทันเพ่ือเป็นคนส่วน

ใหญ่ของสังคมท่ีทันสมัย  จากโทรศัพท์มือถือท่ี มี

วัตถุประสงค์เ พ่ือใช้ในการติดต่อส่ือสารท่ีสะดวก 

รวดเร็ว ประหยัดเวลา ได้พัฒนาให้สามารถถ่ายภาพ 

บันทึกเสียง ดูหนัง ฟังเพลง และความบันเทิงอ่ืนๆ 

รวมถึงสามารถทําหน้าท่ีเป็นคอมพิวเตอร์ไปด้วยในตวั 

คงจะเป็นประโยชน์อย่างมาก หากเรารู้ทนั เข้าใจ ไอที

อย่างแท้จริง แต่จนกระทั่งวันนีค้นไทยยังไม่สามารถ

ผลิตขึน้มาได้เอง นอกจากการสัง่ซือ้และบริโภคเท่านัน้  

สงัคมเกษตรกรรมย่อมเสียเปรียบสงัคมอตุสาหกรรมใน

เชิงเปรียบเทียบปริมาณและราคา แน่นอนเกิดปัญหา

เศรษฐกิจเตบิโตช้าและไมเ่ข้มแข็ง 

กอปรกบัการบริหารประเทศของรัฐบาลไทยยึด

หลกัการค้าเสรี หรือทนุนิยมเสรี ใครใคร่ค้า..ค้า ใครใคร่

ซือ้..ซือ้ อีกทัง้ภาครัฐยงัได้กระตุ้น ให้ภาคครัวเรือนเพิ่ม

การใช้จ่าย โดยกําหนดเป็นนโยบายว่า “การใช้จ่ายเงิน

อนาคต”  ไม่ถือว่า เป็นการก่อหนี ้หรือใช้จ่ายเกินตัว 

ความคิดดังกล่าวถ่ายทอดสู่คนไทยอย่างรวดเร็ว 

โดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนระดบัรากหญ้า ซึ่งคิดเป็น 

90 % ของประเทศ อาทิ ชาวไร่ ชาวนา กรรมการรับจ้าง

ฯ  ท่ีกล่าวมาเป็นปัญหาโดยรวมระดบัประเทศท่ีตกเป็น

เหย่ือไอที  

แต่ที่ น่าเป็นห่วงและส าคัญระดับวาระ

แห่งชาติ  คือ ไอทีได้เข้าไปมีบทบาทต่อการใช้

ชีวิตของเด็กและเยาวชนอย่างไร้ขีดจ ากัด  โดย

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบไม่มีมาตรการป้องกนัผลกระทบ

จากการใช้ไอที ท่ีอาจจะเกิดขึน้กับเด็กและเยาวชน  
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หากสามารถเข้าถึงส่ือท่ีไม่เหมาะสม ซึ่งจะกลายเป็น

การบั่นทอนศักยภาพ การเติบโตตามพัฒนาการท่ี

เหมาะสมของเด็กและเยาวชน  ปัจจบุนัระบมีุร้านเกมท่ี

เปิดโดยขออนุญาตทําการค้าทั่วประเทศมากกว่า 

30,000 ร้าน ยงัไม่นบัท่ีหลบๆ ซ่อนๆ อีกจํานวนไม่น้อย 

จึงเป็นการเชิญชวนและให้ความสะดวกสบายกับเด็ก

และเยาวชนเป็นอย่างดี  และจากผลการวิจยัพฤติกรรม

การใช้ ไอทีของเด็กและเยาวชนไทย พบว่าเด็กและ

เยาวชนไทยใช้ไอทีเพ่ือการเรียนรู้เพียงร้อยละ 20  ส่วน

ร้อยละ 80 ใช้เพ่ือการความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบ 

ทัง้เกม การพนัน เว๊ปไซท์ลามกอนาจารต่างๆ  ในเม่ือ 

ไอทีกลายเป็นของเล่นชิ น้ใหม่แทนกีฬา และการ

รวมกลุ่มทํากิจกรรมของเยาวชนอย่างสร้างสรรค์ 

เน่ืองจากไอทีสามารถตอบโจทย์ และยัว่ยุความอยากรู้

อยากเห็นของเดก็และเยาวชนได้เป็นอยา่งดี 

จึงเกิดปัญหาเด็กไทยมีคุณภาพชีวิต และ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานสากล 

หรือ มีระดบั IQ (Intelligence Quotient) อยู่ในเกณฑ์

ต่ํา โดยจากการสํารวจของ สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  หรือ สศช. 

และสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน หรือ 

สพฐ. พบว่า เด็กไทยไม่สามารถอ่านและเขียน

ภ า ษ า ไ ท ย ไ ด้ ต า ม เ ก ณ ฑ์ 

เน่ืองจากเด็กทุ่มเทเวลาส่วน

ใหญ่กับเกมคอมพิวเตอร์ ไม่

ส น ใ จ ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ร ะ บ บ

โรงเรียน  และกระทบต่อเน่ือง

ถึง  E.Q.  (Emotional 

Quotient) หรือ ความฉลาดทางอารมณ์ เด็กไม่สามารถ

แยกแยะความรู้สึก หรือควบคุมความรู้สึก รวมทัง้การ

แสดงออกทางอารมณ์กลายเป็นเด็กก้าวร้าว ไม่

สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้  นิยมความ

รุนแรง แยกตัวออกจากสังคม เน่ืองจากไม่สามารถ

ปรับตวัหรือสร้างการยอมรับคนรอบข้างได้ เด็กติดเกม

และส่ือลามก ส่วนใหญ่หนัมาหมกมุ่นในเร่ืองเพศก่อน

วัยอันควร  เกิดปัญหาตัง้ท้องโดยไม่พึงประสงค์ หรือ

ปัญหาคณุแมว่ยัเด็ก นัน่หมายถึงอนาคตทางการศึกษา

จบลง อนาคตในการเลือกอาชีพการงานและสร้างสรรค์

สงัคมยตุลิง ขณะเดียวกนัเด็กและเยาวชนกลุ่มดงักล่าว

จะกลายเป็นปัญหาระรอกใหม่ของสังคม อาทิ ปัญหา

คว าม ยา กจ น   ปั ญห า สุข ภ า พ อ นา มัย   ปัญ ห า

อาชญากรรม และอ่ืนๆ  

เด็กไทยในปัจจุบัน จึงไม่สามารถตอบ

โจทย์  “เด็กและเยาวชน คือ อนาคตของชาติ” แต่

จะกลายเป็นกลุ่มคนด้อยโอกาสท่ีรัฐต้องดูแล

ตลอดไป  

ถึ ง เ ว ล า แ ล้ ว ห รื อ ยั ง  ท่ี เ ร า จ ะ หัน ม า ใ ห้

ความสําคัญกับ คุณภาพชีวิตของคน  มากกว่า

ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจ อย่างน้อยการ

ดแูลเด็กในครอบครัวของเรา ไม่ให้ตกเป็นเหย่ือ ก็เป็น

สิ่งหนึ่งท่ีเราทําได้โดยไม่ต้องพึ่งใคร ครอบครัว หน่วยท่ี

เล็กท่ีสุดในสงัคม ซึ่งน่าจะเป็น

คํ า ต อ บ ไ ด้ ว่ า  เ ร า จ ะ ส ร้ า ง

ครอบครัวของเราให้เข้มแข็งได้

อยา่งไร... 
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คนไทย ได้เฮ ต่อบัตรประชาชนได้แล้ว  

ในประเทศสวติเซอร์แลนด์ 
โดย พี่หญิงไทย 

          
ตัง้แตก่ลางเดือนตลุาคม ท่ีผา่นมา พวกเราชาวไทย

สามารถขอตอ่บตัรประชาชน ได้ท่ีสถานเอกอคัรราชทตู 

ณ กรุงเบร์ิน จงึขอกระจายขา่วสารนีใ้ห้พ่ีน้องชาวไทย

ได้รับทราบ ทัง้นีต้้องขอบคณุรัฐบาลไทย ตอ่นโยบาย 

ความร่วมมือประสานงานกนัระหวา่งสองกระทรวง คือ 

กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการตา่งประเทศ เพ่ือ

ให้บริการจดัทําบตัรประชาชนแก่ผู้ มีสญัชาตไิทยท่ีมีถ่ิน

พํานกัในตา่งประเทศ ตามนโยบายการให้บริการและ

ดแูลประชาชนคนไทยทัง้ในและนอกประเทศ แตท่ัง้นีผู้้

ท่ีสามารถขอทําบตัรฯในตา่งประเทศได้ จะต้องมีถ่ิน

พํานกัในตา่งประเทศ และเคยมีบตัรฯมาก่อนแล้ว นัน้

คือ จะทําบตัรฯได้ในกรณีบตัรหมดอายุ ชํารุดหรือ

เสียหาย เปล่ียนช่ือ เปล่ียนสกลุ หรือเปล่ียนท่ีอยู่ตาม

ทะเบียนบ้าน สําหรับผู้ ท่ียงัไมเ่คยมีบตัรฯ จะขอมีบัตร

ครัง้แรก จะต้องไปด าเนินเร่ืองขอท าในประเทศ

ไทยเท่านัน้ 

ดงันัน้ จงึเป็นประโยชน์อยา่งแท้จริงแก่พวกเราชาวไทย 

ท่ีไมต้่องเดนิทางกลบัประเทศไทยเพ่ือไปทําบตัร ทําให้

ประหยดัเวลา คา่ใช้จา่ย รวมทัง้การขอรับบริการทําบตัร

ฯ มีความรวดเร็วใช้เวลาประมาณ 15  นาที เท่านัน้ คณุ

จะได้บตัรใหม ่ท่ีมีขนาดเทา่บตัรเครดิต ท่ีรูปตวัคณุเอง 

หรือท่ีเรียกวา่ขนาด Smartcard 
 

ท าไมเราต้องมีบัตรประจ าตัวประชาชน 

อยากจะบอกวา่การมีบตัรฯ มีความสําคญั ดงันัน้ต้อง

คํานงึเสมอว่า คณุควรแจ้งข้อมลูสว่นตวัซึง่ up to date 

สําคญัอยา่งไร 

1. เป็นเอกสารสิทธ์ิท่ีแสดงความเป็นคนไทย           

ภายใต้กฎหมายทกุฉบบัในประเทศไทย 

2. การแจ้งข้อมลูของตนเองจะเป็นพืน้ฐานข้อมลูใน

ระบบราชการ 

3. การทํานิตกิรณ์ในประเทศไทย ท่ีเก่ียวข้องกบั

กฏหมายทัง้หมด  ต้องแสดงบตัรประชาชนเป็น

หลกัฐาน 

4. ในอนาคต ประเทศไทยเข้ารวมกลุม่ประชาคม

อาเซียน (ASEAN Community) ซึง่ในการเดนิทางผา่น

แดนสามารถใช้บตัรประชาชนแทนหนงัสือเดนิทาง หรือ

อนาคตท่ีไกลกวา่นัน้ สามารถใช้เดนิทางได้ทัว่โลก เม่ือ

ประเทศนัน้ๆใช้ระบบ E-Gate ในการอ่านข้อมลูบตัรฯ 

Smartcard 

วันนีจ้ึงฝากค าถาม ท่ีหลายคนอยากถาม และมี

คําตอบโดยสรุป เก่ียวข้องการการออกบตัรประชาชน 

มาฝากเพ่ือนๆชาวไทยคะ่ 

1. ค่าธรรมเนียมการขอท าบัตรประชาชน  

เพียงฉบบัละ 1 สวิสฟรังค์  ถือเป็นอตัราคา่ธรรมเนียมท่ี

ต่ํา เพราะเทา่ท่ีทราบนัน้ ต้นทนุของวสัดผุลิตบตัร เฉล่ีย 

100 บาทตอ่ใบ งานนีรั้ฐทํางานขาดทนุเพ่ือประชาชน 
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2. จะขอท าบัตรประจ าตัวประชาชนในต่างประเทศ 

กรณีใดได้บ้าง 

ถ้ามีถ่ินพํานกันอกราชอาณาจกัร สามารถย่ืนคําขอได้ 

กรณีขอมีบตัรใหม ่เพราะบตัรเดมิหมดอาย ุหรือสญู

หาย หรือชํารุด หรือเม่ือได้เปล่ียนช่ือตวั ช่ือสกลุ  

3. คนไทยอาศัยอยู่ต่างประเทศ ไม่เคยท าบัตร

ประชาชนมาก่อนเลย จะท าบัตรฯในต่างประเทศ

ได้หรือไม่ 

ผู้ ท่ีไมเ่คยทําบตัรฯมาก่อน ไมส่ามารถย่ืนคําขอมีบตัรฯ

ในตา่งประเทศ จะทําได้ท่ีประเทศไทยเทา่นัน้ โดย

จะต้องจดัเตรียมเอกสาร หลกัฐานท่ีสามารถยืนยนัตวั

บคุคล เพ่ือตดิตอ่ขอทําบตัรในท้องท่ีท่ีตนเกิด หรือใน

ภมูิลําเนาท่ีอยู่ปัจจบุนั 

4. การท าบัตรใช้เวลานานเท่าไร ต้องเดนิทางไป

สถานทูตหลายครัง้ไหม  

การบริการทําบตัรฯมีความรวดเร็ว ใช้เวลาประมาณ 15 

นาทีเทา่นัน้คะ่ นัน่คือภายในเวลาไมก่ี่นาที คณุจะได้รับ

บตัรใหม่ สามารถเลือกรูปติดบตัรสวยๆได้ด้วย รับรอง

วา่รูปเหมือนตวัจริงแน ่แตจ่ะสวยแคไ่หน ขึน้กบัต้นฉบบั

นะคะ 

5. แต่งงานที่สวิตฯ ได้เปล่ียนนามสกุลตาม

ทะเบียนสมรสสวิส แต่ที่เมืองไทยยังใช้นามสกุล

เดมิ จะขอเปล่ียนนามสกุลท่ีสถานทูตฯแล้วท า

บัตรฯ ที่สวิตฯได้หรือไม่ 

การทําบตัรฯจะใช้ช่ือ และนามสกลุตามฐานข้อมลูท่ีมี

ในประเทศไทยเทา่นัน้  ดงันัน้เร่ืองการขอเปล่ียน

นามสกลุในกรณีจดทะเบียนสมรส หรือจดทะเบียนหย่า 

จะต้องไปแจ้งท่ีประเทศไทยก่อน 

6. กรณีท าบัตรฯหาย จะท าอย่างไร 

ถ้าบตัรหาย ให้แจ้งความท่ีสถานเอกอคัรราชทตู เพ่ือ

ออกหนงัสือแจ้งความ แล้วจึงขอทําบตัรฯตอ่ไป 

 

ระบบการทําบตัรฯของเมืองไทยได้รับการพฒันาให้มี

ความปลอดภยัสงูมาก ทําเลียนแบบหรือปลอมแปลง

ยาก จนเป็นท่ีไว้วางใจและได้เป็นตวัอยา่งศกึษาของ 

ประเทศตา่งๆ  

 

จงึขอฝากให้เพ่ือนๆชว่ยแจ้งขา่วงานบริการนี ้ตอ่ๆกนั 

และถ้ามีคําถาม ซึง่นอกจากจะสอบถามท่ีสถานทตูแล้ว 

สมาคมหญิงไทยฯก็พร้อมท่ีจะชว่ยตอบคําถามเชน่กนั

คะ่ 

       
   

เวลาทําการของสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงเบร์ิน 

09:30 – 11:30 / 14:30 – 16:00 น. 

โทรศพัท์  031 970 34 14 -15 / 031 970 34 27 

(การทําบตัรประชาชน ไมต้่องนดัหมายลว่งหน้า 
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เม่ือแต่งงานกับสามีสวิส พวกเราสาวไทย มีการใช้
นามสกุลหลายแบบ ส่วนใหญ่ใช้นามสกุลสามี เพราะ
ไหนๆก็อยู่อาศยัท่ีสวิตฯ ขอใช้ช่ือสกลุท่ีเรียกง่ายๆ และ
ดจูะเป็นฝร่ังสกัหน่อย   หรือไม่ก็จะเห็นว่าบางคนใช้ช่ือ
สกุลสองช่ือ คือ สกุลสามี ต่อด้วยสกุลเดิมของตน 
(ตามท่ีกฏหมายอนุญาต) บางคนก็ขอใช้ช่ือสกุลเดิม
เทา่นัน้  ด้วยยงัรักความเป็นไทย อยากคงความเป็นไทย
ไว้   กับทัง้ไม่อยากแจ้งเปล่ียนเอกสารทัง้หลายให้
วุน่วาย โดยเฉพาะเอกสารตา่งๆท่ีประเทศไทย  
โดยส่วนใหญ่แล้ว จะใช้นามสกุลของสามี แล้วต่อด้วย
นามสกลุเดมิของตน  ท่ีเรียกวา่ นามสกลุควบ 

 
 
ตัง้แต่เ ม่ือ วันท่ี 1 มกราคม 2556 เป็นต้นมา สวิตฯ 
เปล่ียนกฎหมายเร่ืองการใช้นามสกุลของคู่สมรส 
โดยยกเลิกการใช้สองนามสกุล เช่น เคลเลอร์-ศิลา จะ
ไม่มีอีกแล้ว นั่นคือ กฎหมายใหม่ กําหนดให้คู่สมรส
เลือกใช้นามสกลุ ดงัท่ีแสดงไว้ในตารางข้างล่างนี ้ส่วนผู้
ท่ีจดทะเบียนสมรสก่อนหน้านัน้ สามารถขอเปล่ียน
นามสกลุเพื่อใช้นามสกลุเด่ียว หรือจะ คงนามสกลุควบ
( ส อ ง น า ม ส กุ ล )  ไ ว้ เ ช่ น เ ดิ ม  ก็ ย่ อ ม ไ ด้  
 

แบบ ชาย หญิง 

1   ชายใช้นามสกลุชาย   หญิงใช้นามสกลุหญิง  
(คงนามสกลุเดิมทัง้คู)่ 

2   ชายใช้นามสกลุชาย  หญิงใช้นามสกลุชาย  
(รูปแบบเดิม) 

3   ชายใช้นามสกลุหญิง  หญิงใช้นามสกลุหญิง  
(ชายเปลีย่น/หญิงไม่
เปลีย่น) 

 

การท่ีสวิตฯออกกฏหมายนามสกุลคู่สมรส บทนี ้จึง
สอดคล้องกบัการใช้นามสกลุคูส่มรสตามกฏหมายไทย 
ซึง่ยินยอมให้ใช้นามสกลุเพียงนามเดียวเทา่นัน้  
 

ดงันัน้ ผู้ ท่ีแต่งงาน(ท่ีสวิตฯ)ก่อนหน้านัน้และได้เลือกใช้
สองนามสกุล เม่ือต้องการแจ้งสถานะภาพสมรสและ
เปล่ียนนามสกุลท่ีประเทศไทย จะต้องเลือกใช้เพียง
นามสกุลเดียว ถึงอย่างไรก็ควรแจ้งใช้นามสกุลให้
สอดคล้องกบัเอกสารท่ีใช้ในทัง้สองประเทศ  
 

นอกจากนีจ้ดทะเบียนสมรสของเพศเดียวกัน คือชาย
สมรสกบัชาย หญิงสมรสกบัหญิง ก็ใช้หลกัเกณฑ์การใช้
นามสกุลตามกฏหมายฉบับเดียวกันนี ้แต่มียกเว้น
สําหรับคูส่มรสเพศเดียวกนั คือ ถ้าจดทะเบียนก่อนวนัท่ี 
1 มกราคม 2556 และต้องการขอเปล่ียนนามสกลุตาม
กฏหมายใหม่ ต้องดําเนินการก่อนวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2556 นีเ้ทา่นัน้ 
 

เม่ือมีการสมรส ย่อมมีกรณีหย่าร้างหรือตายจากกัน
ด้วย กฏหมายใหมฉ่บบันี ้พอ่หม้ายหรือแม่หม้าย มีสิทธิ
เลือกกลบัมาใช้สกุลเดิมของตนได้ ผู้ ท่ีเป็นหม้ายในทัง้
สองกรณีนี ้แม้ว่าจะเป็นหม้ายก่อนหน้ากฏหมายฉบบั
ใหม่ คือก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2556 ก็มีสิทธิขอแก้ไข
นามสกลุ โดยย่ืนคําร้องตอ่สํานกังานทะเบียนราษฎร์ใน
อําเภอท่ีอาศยัอยู ่
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นามสกุลของลูก 
ถ้าพ่อแม่ใช้นามสกุลเดียวกัน ลูกก็ได้ใช้นามสกุลนัน้ 
แล้วลกูจะใช้นามสกลุไหนเล่า ถ้าพ่อกบัแม่นามสกลุไม่
เหมือนกนั การจะให้ลกูใช้นามสกลุใด จะใช้ของพ่อหรือ
ของแม ่พอ่และแมจ่ะต้องตกลงแล้วแจ้งเป็นลายลกัษณ์
อกัษรไว้แก่เจ้าหน้าท่ีทะเบียน เม่ือครัง้ย่ืนคําร้องขอจด
ทะเบียนสมรส   

 

และถ้าลูกโตขึน้ อยากจะเปล่ียนนามสกุลตามพ่อหรือ
ตามแม ่ก็ได้อีก เม่ือลกูอายคุรบสิบสองปี 

สิทธิท่ีประชากรได้รับ นัน้เปิดกว้างอยา่งเหลือเกิน  
ช่ือนัน้สําคญัไฉนทุกอย่างเป็นสิ่งสมมุติ สิ่งสําคัญคือ
การดูแลซึ่งกันและกัน ให้สุขกาย สบายใจ ขอให้
ครอบครัวสขุสนัต์โดยถ้วนหน้ากนัคะ่ 
 
เรียบเรียงโดย นกฮกู 
 

 
 
 
 
 
 
 

ใบสมัครสมาชิก  

สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย  

ในสวิตเซอร์แลนด์ 

ช่ือ......................................................................... 

นามสกลุ................................................................. 

ช่ือคูส่มรส............................................................... 

ท่ีอยู.่.(ถนน)........................................................... 

เมือง......................................รหสัไปรษณีย์............. 

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 

คา่บํารุงสมาชิก รายบคุคล กลุม่ ชมรม ห้างร้านและ

องค์กรตา่งๆ ปีละ 50 ฟรังค์สวิส  

ท่านจะได้รับวารสารรวงข้าว 3 ฉบับต่อปี เข้าร่วม

สัมมนา ร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมทัง้ได้รับข้อมูลความรู้

ตา่งๆ โดยมีคา่สมาชิกเป็นรายได้ ท่ีสมาคมฯนํามาใช้ใน

การจดัทําเอกสารและกิจกรรมตา่งๆสําหรับสมาชิก                                                       
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                  โดย โสภา บาโร 

เม่ือได้รับจดหมายยกเลิกการจ้างงาน ให้ติดตอ่
สํานกังานตกงานทนัที รายละเอียดเร่ืองการประกนั 
ตกงาน ดงันีค้ะ่

  
ข้อก าหนดว่าด้วยเร่ืองคุณสมบัตขิองผู้มีสิทธ์ิรับ
ประโยชน์จากการเป็นคนว่างงาน คือ 

 ต้องเป็นคนสญัชาตสิวิส หรือ 

 เป็นคนท่ีมีสิทธิพํานกัอาศยัในสวิตฯได้อยา่ง
ถกูต้องตามกฎหมาย และ 

 อาศยัอยูใ่นสวิตฯ เเละเป็นคนวา่งงานท่ี
สามารถทํางานได้ มีประวตัิการทํางานอยา่ง
น้อย 12 เดือน (ในตลอดระยะเวลา 2 ปีท่ีผา่น
มา) 

 เม่ืออยูใ่นสภาพตกงาน คณุต้องสามารถแสดง
หลกัฐานยืนยนัได้วา่ คณุพยายามหางานใหม่
แล้ว แตย่งัหาไมไ่ด้ 

คุณคงสงสัยว่า แล้วท าไมคนว่างงานจึงสามารถ
เรียกร้องขอความช่วยเหลือในส่วนนีไ้ด้? 
ก็เพราะวา่ตอนท่ีเราทํางานอยูน่ัน้ จะเห็นได้วา่ยอดเงิน
เดือนท่ีได้รับ(เข้าบญัชี)จริงๆ จะไมใ่ชย่อดเงินท่ีตัง้ต้นไว้ 
( ยอดเงินท่ีถกูหกัออกเป็น%จากเงินเดือน จะถกูหกั
มากหรือน้อยขึน้อยูก่บั อายขุองคนทํางาน กฎหมายใน

เขตท่ีพกัอาศยั และชนิดของงานนัน้ๆ)    จากยอดเงินรวม
ท่ีถกูหกัออกในแตล่ะเดือนนัน้เอง จะมีเงนิอยู่ส่วน
หน่ึงที่นายจ้างหักไว้จ่ายเข้ารัฐตามกฎหมาย เพื่อ

เก็บสะสมไว้ใช้เวลาท่ีต้องอยู่ในภาวะว่างงาน 
(กลา่วคือ เงินท่ีนํามาชว่ยเหลือตอนตกงานก็มาจากเงิน
ท่ีเคยถกูหกัไว้ในแตล่ะเดือนบวกกบัเงินสนบัสนนุท่ีรัฐ
ออกเพิ่มให้นัน้เอง และน่ีคือสาเหตวุ่าทําไมจงึต้องมีการ
กําหนดคณุสมบตัขิองผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ไว้ตาม
ข้างต้น ) 
การได้รับจดหมายแจ้งให้ออกจากงาน (ลว่งหน้า 1 
เดือน ตามกฎหมาย) โดยระบถุึงสาเหตวุา่ ทําไมถึงให้
เราออกจากงาน (ถ้าเอกสารแจ้งให้ออกงานระบวุ่าเป็น
การขอลาออกเอง จะมีผลในแง่ท่ีวา่ มีงานแตอ่ยากออก
เอง ไมอ่ยากทําเพราะเหตผุลสว่นตวั เวลาตดิตอ่ขอ
ความชว่ยเหลือจากรัฐ เจ้าหน้าท่ีอาจประวิงเวลาในการ
ให้ความชว่ยเหลือได้)  
ข้อก าหนดของการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบคน
ว่างงานคือ ให้ลงทะเบียนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
ตัง้แต่รู้ตัวว่าจะตกงานอย่างเป็นทางการ (ยิ่ง
ลงทะเบียนเร็ว เราก็ได้รับความช่วยเหลือเร็วขึน้
เท่านัน้) 
เม่ือมีจดหมายเเจ้งให้ออกจากงานเเล้ว เราก็ต้องติดตอ่
สํานกังานจดัหางาน เพ่ือขอลงทะเบียนเข้าระบบ 

   เอกสารที่ใช้ตดิต่อ คือ สญัญาวา่จ้าง, จดหมายแจ้ง
ให้ออกจากงาน และ บตัรประจําตวัประชาชน (ถ้าเป็น
คนสวิส) หรือ ใบอนญุาตให้พํานกัอาศยั (ในกรณีเป็น
คนตา่งชาติ) เจ้าหน้าท่ีจะเก็บสําเนาทกุอยา่งเข้าระบบ
กลาง (คอมพิวเตอร์) ตอ่จากนัน้จะซกัถามประวตัิ
คร่าวๆ และพิมพ์เอกสารยืนยนัวา่ เราได้ลงทะเบียนเข้า
ระบบเรียบร้อยแล้ว พร้อมทัง้เเจกเอกสาร แบบฟอร์มท่ี
เราจําเป็นต้องกรอกเพิ่มเตมิ และให้ใบรายการเอกสาร
ท่ีต้องจดัเตรียมไว้ใช้ในวนัท่ีได้พบปะพดูคยุกบัท่ีปรึกษา
ประจําตวั (เม่ือได้ลงทะเบียนเข้าสูร่ะบบเเล้ว คน
วา่งงานจะมีท่ีปรึกษาประจําตวัทนัที) เจ้าหน้าท่ีจะทํา
การนดัหมายให้เจอกบัท่ีปรึกษาเร็วท่ีสดุตามท่ีเราจะ
สะดวกไปพบ  
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เอกสารที่จ าเป็นต้องจัดเตรียมตอนเข้าพบที่
ปรึกษา มีดงันี ้

 ใบยืนยนัวา่เราได้ลงทะเบียนในระบบคน
วา่งงานแล้ว 

 แบบฟอร์มย่ืนคําร้องตอ่ส่วนจดัหางาน 

 แบบฟอร์มยืนยนัวา่มีบตุร เเละ สําเนาสตูิบตัร 
(ถ้ามีบตุร) 

 สําเนา หมายเลขบญัชีธนาคาร (เพ่ือฝ่าย
การเงินจะได้โอนเงินเข้าบญัชีให้ในเเตล่ะเดือน) 

 ใบรับรองการทํางานลา่สดุ (ออกให้โดย
นายจ้างคนปัจจบุนั รับรองว่าทํางานจริง มี
หน้าท่ีอะไรบ้าง อยูตํ่าแหนง่อะไร ผลการ
ทํางานเป็นอยา่งไร ฯลฯ) 

 สําเนาสญัญาว่าจ้างทํางาน 

 สําเนาจดหมายแจ้งให้ออกจากงาน 

 สําเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลงั 12 เดือน 

 เเบบฟอร์มยืนยนัว่า เราได้ออกหางาน(ใหม)่   

 เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) เชน่ประวตัสิว่นตวั 

 สําเนาวฒุิบตัร (หากเป็นภาษาตา่งชาติ ควรมี
ฉบบัเเปลเป็นภาษาราชการในเมืองท่ีอาศยัอยู่- 
เอกสารท่ีเเปลควรต้องมีตราประทบัรับรองการ
เเปลอยา่งถกูต้อง - จะดีท่ีสดุหากรับรองโดย
กระทรวงการตา่งประเทศ) 

 ใบรับรองการผ่านงานอ่ืนๆ (งานท่ีเคยทํา
มาแล้วในบริษัทอ่ืนๆ ทัง้งานท่ีเคยทําใน
ประเทศไทยหรือในตา่งประเทศ) 

 ใบรับรองความสามารถอ่ืนๆ ฯลฯ 
เม่ือวนันดัพบท่ีปรึกษา ครัง้เเรกมาถึง ท่ีปรึกษาจะคยุใน
เชิงสมัภาษณ์ เชน่ เคยทํางานอะไรมาบ้าง? อยูท่ี่สวิตฯ
มานานเเคไ่หนเเล้ว? มีใบรับรองการผา่นงานอะไรมา
บ้าง? มีวฒุิการศกึษาอะไรบ้าง? มีความสามารถพิเศษ
อะไร? แล้วท่ีปรึกษาจะขอสําเนาเอกสารทกุอยา่งท่ีเรา 

 
ได้จดัเตรียมไว้ เพ่ือศกึษารายละเอียดก่อนเจอกนัใน

ครัง้ตอ่ไป    ตอ่จากนัน้ ท่ีปรึกษา เร่ิมแนะนําตวัเองพร้อม
ชีเ้เจ้งวา่ เธอมีหน้าที่ช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าเพื่อให้
เราสามารถหางานท่ีเหมาะสมได้เร็วที่สุด น่ีคือ 
ภาระกิจหลักของท่ีปรึกษา แตร่ะหว่างท่ีเราอยูใ่น
ระบบคนวา่งงาน ก็มีสิทธ์ิได้รับความชว่ยเหลือเพิ่ม เชน่
เรียนเสริมสร้างความรู้ เพ่ือชว่ยให้หางานได้ตรงความ
ต้องการของตลาดแรงงานมากขึน้  ตอ่จากนัน้ท่ีปรึกษา 
ก็จะแจ้งวนันดัเจอในเดือนถดัไป (ต้องมีนดัเจอท่ีปรึกษา

เดือนละ 1 ครัง้ เป็นอยา่งตํ่า)    
 

หลงัจากนัน้ จะมีการอบรมเพ่ือทําความเข้าใจใน
ละเอียดท่ีวา่ สํานกังานจดัหางานมีหน้าท่ีอะไร มี
กฎระเบียบอะไรบ้างท่ีต้องปฎิบตัติาม  เม่ือเข้ามาอยูใ่น
ระบบคนวา่งงานแล้ว จะต้องทําอะไรบ้าง เพ่ือให้ได้รับ
ความชว่ยเหลือโดยไมถ่กูหกัเงิน? มีสิทธ์ิได้รับ
อะไรบ้าง? เเละสิทธ์ิในการได้รับความชว่ยเหลือมี
หลกัการอยา่งไรในการคํานวณ หรือ คิดเป็นอตัรา
เทา่ไร? ฯลฯ  

   กล่าวโดยสรุปคือ เม่ือมาอยู่ในระบบคนว่างงาน

แล้ว เรามีหน้าที่หลักที่จะต้องท าทุกเดือน คือ  

 เอกสารแบบฟอร์มการหางาน (ส่งให้
ส านักงานจัดหางาน) 

เอกสารชดุนีจ้ะเป็นแบบฟอร์มยืนยนัวา่ เราได้พยายาม
หางานจริง (สามารถหางานผา่นอินเตอร์เน็ท/เดนิเข้าไป
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ตดิตอ่ห้างร้าน สง่จดหมายทางไปรษณีย์ หรือโทรศพัท์ 
ฯลฯ) 

 แบบสอบถาม (ส่งให้ฝ่ายการเงนิคน
ว่างงาน) 

เเบบสอบถาม จะเป็นชดุคําถาม คําถามจะเก่ียวกบัวา่ 
เรามีรายได้อะไรเพิ่มเตมิหรือเปลา่ในเดือนนี?้ ได้งาน
ใหมห่รือยงั? ยงัอยูใ่นระบบคนวา่งงานหรือไม่? ฯลฯ 
แบบฟอร์มชดุนีจ้ดัทําขึน้ก็เพ่ือตรวจสอบวา่ ฝ่ายการเงิน
จะต้องโอนเงินเข้าบญัชีเทา่ไรในเดือนนี ้ หากมีใบเสร็จ 
คา่อาหารกลางวนั ตัว๋ในการเดนิทางท่ีได้สํารองจา่ยไป
ก่อน  ให้จดัสง่ให้ฝ่ายการเงินพร้อมกบัเเบบสอบถาม
ประจําเดือนนัน้ๆ เพ่ือฝ่ายการเงินจะได้ทําการคืนเงินให้ 
 **เอกสารทัง้สองชดุจะถกูจดัสง่ลว่งหน้าทางไปรษณีย์ 
เดือนตอ่เดือน และผู้วา่งงานจะต้องจดัสง่เอกสารให้
ถกูต้องตามเดือนนัน้ๆ (ระหว่างวนัท่ี 28 ของเดือนนัน้ 

แตต้่องไมเ่กินวนัท่ี 5 ของเดือนถดัไป)  ในกรณีท่ีมีการ
ทําผิดเง่ือนไข เชน่ สง่ใบยืนยนัการหางานช้ากว่า
กําหนด หรือ ไมม่าพบตามนดัหมายโดยไมมี่เหตอุนัควร 
ฯลฯ (การท่ีเงินจะถกูหกั มากหรือน้อยขึน้อยู่กบั

ข้อกําหนดท่ีถกูนํามาบงัคบัใช้) **     
โดยทัว่ไปเราจะเร่ิมได้รับเงินเดือนจากฝ่ายการเงินของ
คนวา่งงาน ตัง้แตป่ลายเดือนแรกท่ีว่างงาน ยอดเงินท่ี
ได้รับคือ 80% ของเงินเดือนลา่สดุ (ถ้าไมมี่บตุรจะได้รับ

เงินชว่ยเหลือท่ีอตัรา 70%)    เอกสารการโอนเงินสง่
ตามมาทางไปรษณีย์ แจ้งวา่ เราได้รับสิทธ์ิในการรับ
ความชว่ยเหลือเป็นจํานวนก่ีวนั (อตัรานบัเป็นรายวนั 
ไมน่บัเสาร์-อาทิตย์) ; จํานวนวนัท่ีได้รับความชว่ยเหลือ 
จะมากหรือน้อย ขึน้อยูก่บั อายกุารทํางานเเละอายขุอง
คนวา่งงาน 

           

   ***ในช่วงทีอ่ยู่ในภาวะตกงาน เงินสะสมตอน
เกษียณอายแุละการจ่ายค่าประกนัภยัชนิดต่างๆก็ยงัถูก
หกัเก็บสะสมไวเ้หมือนเดิม ไม่ไดข้าดช่วงแต่อย่างไร 
(เอกสารการโอนเงินเข้าบญัชี จะมีลกัษณะหลกัๆ
คลา้ยสลิบเงินเดือน เพียงแต่หวักระดาษมาจาก

หน่วยงานของรัฐเท่านัน้)***    
การพบปะครัง้ท่ี 2 นี ้สําคญั เพราะท่ีปรึกษา ได้ศกึษา
รายละเอียดเเละประวตัขิองเราจากเอกสารท่ีได้ทํา

สําเนาไว้ในนดัแรก     ครัง้นี ้ท่ีปรึกษา อาจแนะนําให้เรา
เข้าไปทดสอบเพ่ือวดัพืน้ฐานความรู้ท่ีมีให้ออกมาเป็น
รูปธรรม เพ่ือจะได้สามารถวดัคา่ออกมาได้วา่เป็น
อยา่งไร อยูใ่นระดบัใด? เม่ือเราไมข่ดัข้อง ท่ีปรึกษาจะ 
จองวนันดัหมายให้เราเข้าทดสอบ ซึง่ท่ีปรึกษา จะบอก
วา่ เราจะต้องเข้ารับ
การทดสอบในด้าน
ใดบ้าง  
 
ตวัอยา่งเชน่ วดัระดบั
ความรู้ในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ วดัระดบั
การใช้งาน (พดู-อา่น-เขียน) ภาษาองักฤษ หรือ วดั
ระดบัการใช้งาน(พดู-อา่น-เขียน) ภาษาเยอรมนั 
ฝร่ังเศส หรืออิตาลี (ตามถ่ินท่ีอยู่อาศยั) *การทีจ่ะไดร้ับ
การทดสอบในส่วนใดนัน้ ข้ึนอยู่กบัดลุยพินิจของที่
ปรึกษา เเละประวติัส่วนตวัของผูว่้างงานนัน้ๆ* 
การทดสอบข้างตน้ จะด าเนินการวดัผลโดยบริษัททีมี่
ใบอนญุาตถูกต้องตามกฎหมาย ผลการทดสอบทีไ่ดจ้ะ
มีมาตรฐานตามระดบัสากลและสามารถน าไปใช้ยืนยนั
ไดใ้นหน่วยงานต่างๆ  เรามีหน้าท่ีไปทดสอบตามวนั
เวลาท่ีนดัหมายเทา่นัน้ คา่ใช้จา่ยในการทดสอบ 
รับผิดชอบโดยรัฐ สว่นคา่อาหารกลางวนัและคา่ใช้จา่ย
ในการเดนิทาง เราต้องสํารองจา่ยไปก่อน แล้วคอ่ยทํา

เร่ืองขอเงินคืนตอนสิน้เดือน     เราจะทราบผลการทดสอบ
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ทนัทีหลงัสอบเสร็จ แตบ่ริษัทจะจดัสง่ผลทดสอบอยา่ง

เป็นทางการให้สํานกังานจดัหางานเอง     เม่ือได้รับผล
การทดสอบแล้ว เจ้าหน้าท่ีจะเเจ้งวา่ให้เราเข้าเรียนอะไร 
เพิ่มเตมิ เพ่ือเพิ่มคณุคา่ ในการหางานตอ่ไป และ
แนน่อนท่ีสดุว่า ค่าใช้จ่ายในการเรียนออกโดยรัฐ 
สว่นคา่ใช้จ่ายในการเดินทางรวมถึงคา่อาหารกลางวนั 
สามารถเบิกคืนได้ตามข้อกําหนด  สํานกังานจดัหางาน 
จะทํางานประสานกนัอยา่งรวดเร็ว เพราะทกุอยา่ง
ออนไลน์หมด เจ้าหน้าท่ีรู้วา่ต้องทําอะไร จะต้องสง่เร่ือง
ตอ่ให้ใคร ทกุสว่นทํางานประสานกนัหมด ถ้าเเผนกใด
เเผนกหนึง่ดงึเร่ืองไว้ ผู้วา่งงานก็จะเสียโอกาสเพราะ
วนัเเหง่สิทธิประโยชน์นบัเป็นรายวนั! ถ้าไมจ่ดัการให้เร็ว 
ก็จะเสียจํานวนวนัไปโดยไมเ่กิดประโยชน์ใดๆเลย...  
ตั้งเเต่ต้นจน (จะ)จบ เราก็คงจะเห็นแล้วว่า ท าไม
ถงึอยากตกงาน ? จริงๆเเลว้ การอยู่ในภาวะว่างงาน
จะรู้สึกดีในเร่ืองทีเ่ราไดรั้บสิทธิประโยชน์ เเต่ในทาง
กลบักนั อย่าลืมว่า เราก็ต้องสูญเสียอิสระภาพไป
บางส่วน เพราะตอ้งอยู่ภายใตก้ารดูเเล (ควบคมุ) เเละ
มีกรอบทีต่้องปฎิบติัตาม คณุมีสิทธ์ิเลือก ทีจ่ะรับหรือไม่
รับ ในส่วนทีส่ านกังานจดัหางานเสนอใหก็้จริง เเต่คณุมี
เหตผุลอะไรทีจ่ะไม่รับ ในเมื่อคณุตกงาน คณุจะอา้งว่า 
คณุไม่ว่างไดห้รือ?  

            เม่ือคณุรับข้อเสนอ ผู้วา่งงานไมไ่ด้มีสิทธ์ิมีเสียงในเร่ือง
ตวัเลือกมากนกั โดยเฉพาะ ตารางเวลาเรียน  เม่ือมี

คอร์สเปิด มีท่ีวา่ง เจ้าหน้าท่ีให้ลงเรียนทนัที  การไปเรียน
เสริม จะมีการเช็คช่ือ (เพราะบริษัทท่ีรับสอน ต้องเเจ้ง
วา่ มีใครมาเรียน/ขาดเรียนบ้าง เพราะบริษัทต้องออก
บลิเรียกเก็บเงินเชน่กนั) ระหวา่งเรียน ก็ใชว่า่ลงช่ือเข้า
เรียนเเล้วก็เรียนให้เสร็จๆไป จะมีการวดัผลเป็นรอบๆว่า
เรียนเเล้วเป็นอยา่งไรบ้าง จะเหน็ได้ว่า สํานกังาน
จดัหางาน ไมไ่ด้เเคส่ง่เสียให้เรียนตามหลกัการเทา่นัน้ 
แตย่งัมีการวดัผล-มีการประเมินคา่ เพ่ือตรวจสอบวา่ 

สิ่งท่ีหยิบย่ืนให้กบัผู้วา่งงานนัน้ ผู้ รับได้ตัง้ใจเรียนรู้ 

หรือไมร่ะดบัใด เเละ คุ้มคา่หรือไมท่ี่จะสง่เสริมตอ่ไป?       
            เเละข้อสําคญัท่ีสดุ อตัราคนวา่งงานในสวิตฯมีประมาณ 

4.2% ( ท่ีมา http://www.jobstat.bfs.admin.ch/ 
30.Sep.2013) คนวา่งงานจึงเป็นเเคช่นสว่นน้อย ต้อง
ทําใจท่ีจะถกูมองด้วยสายตาเเปลกๆ เพราะจะมี 
ร้านค้า/ห้างร้านหรือผู้ประกอบการจํานวนไมน้่อย ไม่
ชอบเห็นคนมาขอเเสตมป์งาน เพราะเค้าคดิวา่ คน
วา่งงาน คือคนท่ีกินเเรงคนอ่ืน/ไมย่อมหางานทําจริงจงั 
เค้าต้องทํางานเสียภาษีเพ่ือช่วยคนประเภทนีทํ้าไมเลา่? 
ฯลฯ เเม้จะมีคนตกงานบางส่วนเป็นเชน่นัน้ เเตก็่มีไม่
น้อยท่ีคนตกงานเพราะความจําเป็นจริงๆ 
จะเหน็ได้ว่า การท่ีเราตกงาน แตเ่ราก็ได้รับเงิน
ชว่ยเหลือจากรัฐตามสิทธ์ิท่ีพึงได้ แถมเรายงัได้โอกาส
เรียนโดยไมเ่สียคา่ใช้จา่ย ได้ความรู้เพิ่มเตมิ และได้รับ
คําแนะนําจากท่ีปรึกษาท่ีมีประสบการณ์ในเร่ืองตลาด
เเรงงานในสวิตฯ เเม้จะต้องปฎิบตัตินให้อยูใ่นกรอบ
ข้อกําหนดบ้างเเตก็่อยูใ่นขอบเขตท่ียงัรับได้ ......แล้ว
อย่างนี ้จะไม่ให้ อยากตกงาน ในสวิตฯ ได้อย่างไร 
เราจะเป็นผู้รับท่ีคอยหาประโยชน์จากผู้ให้อย่าง
คุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะท าได้ ! ... ด้วยหวงัว่าสิ่งนี(้อาจ)
จะชว่ยตอ่ยอดการงานให้ได้ในอนาคต .... 

            
 
อนาคตจะเป็นอย่างไร ไม่อาจรู้หรือท านายได้ เเต่
ท่ีเเน่ๆ ขอให้รู้ว่า เราจะต้องท าอะไร เเละ ท า
อย่างไร ... เเค่น้ี ก็พอแล้วม้ัง... 
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ผิวสวยสาว เม่ือหนาวมาเยือน 
                                                       

 
ในชว่งหน้าหนาว อากาศท่ีน่ีหนาวแคไ่หน คงไมต้่อง
บอก มนัมีผลกระทบโดยตรงกบัสขุภาพผิวพรรณและ
ความงาม ทัง้นีเ้พราะอากาศแห้งเป็นตวัร้ายท่ีทําลายผิว
สาวให้หมดความนุม่เนียน ชว่งหน้าหนาวท่ี
อากาศแห้งจดัๆ ทําอย่างไร โดยผิวไมเ่สีย 
 การล้างหน้าท่ีถกูวิธีควรใช้นํา้จากก๊อกอณุหภมูิ
ปรกตปิานกลาง ไมเ่ย็นจดั ไมร้่อนจ๋ี เพ่ือรักษาความชุม่
ชืน้ของผิวเอาไว้ 
 ใช้สบูอ่าบนํา้และครีมล้างหน้าท่ีมีสว่นผสมของ
ครีมบํารุงอยา่งเข้มข้น เทคนิคง่ายๆหลงัจากอาบนํา้ 
ล้างหน้า ลบูไล้ผิวแล้วยงัรู้สกึวา่ผิวล่ืน นุม่เนียน ไม่
เกลีย้งเกลาเสียทีเดียวแสดงวา่ครีมบํารุงผิวนัน้ทําหน้าท่ี
เคลือบผิวพรรณเอาไว้ แตห่ลายคนยงัเข้าใจผิดคิดวา่ท่ี
ผิวล่ืนๆเป็นความสกปรก ก็เลยล้างขดัถ ูจะเอาให้เกลีย้ง
เกลากนัจริงๆ กลายเป็นผิวยิ่งแห้งหนกัไปกว่าเดมิ 
 หลงัอาบนํา้แล้วควรใช้ครีมบํารุงผิวเป็นประจํา 
ไมใ่ชบ่ํารุงเฉพาะผิวหน้า แตป่ลอ่ยให้ผิวกายแห้งลอก
เป็นขยุ หรือแตกลายก็คงไมไ่หว จงึควรใช้ครีมบํารุงผิว 
ทัง้ท่ีหน้าและตวั ถ้าจะให้ดีพกแฮนด์ครีมติดกระเป๋าไว้
ด้วย เพราะทัง้วนัเราเข้าห้องนํา้ล้างมือบอ่ยๆ ผิวมือก็จะ
แห้งแตกกร้าน ครีมบํารุงผิวท่ีดีควรมีสว่นผสมของสาร
ธรรมชาตท่ีิชว่ยเก็บความชุม่ชืน้ เชน่ วิตามินอี อโลเวร่า
หรือสารสกดัจากวา่นหางจระเข้  สารสกดัจากเปลือก
ต้นสน เมล็ดองุ่น ชาเขียว โสม ล้วนแล้วแตป้่องกนั

ความเส่ือมของผิว เพิ่มความชุม่ชืน้ ควรแยกระหวา่ง
ครีมบํารุงผิวหน้ากบัครีมบํารุงตวั จะเอาครีมทาหน้า
ขวดละแพงๆหลายพนัไปทาแขนทาขา ไมว่า่กนั แตไ่ม่
ควรเอาครีมทาตวัมาทาหน้า เพราะครีมบํารุงผิวหน้า
ควรต้องผา่นขัน้ตอนการทดลองมาเป็นอยา่งดีวา่ ไม่
ระคายเคือง ไมแ่พ้ และไมก่ระตุ้นให้เกิดสิว 
 ทาครีมกนัแดดท่ีมี SPF ไมต่ํ่ากวา่ 25 
โดยเฉพาะหน้าหนาวลองสงัเกตด ูฟ้าจะใสไร้เมฆหมอก 
รังสีอลุตร้าไวโอเลตทัง้ชนิด A และ B จะตกกระทบมา
ทําลายผิวพรรณได้มากท่ีสดุ ควรทาครีมกนัแดดเป็น
ประจําทกุวนัแม้ไมอ่อกจากบ้านเลยก็ตามเพื่อป้องกนั
ผิวเห่ียวยน่แก่ก่อนวยั 
 อยา่ลืมด่ืมนํา้ให้ได้วนัละ 8 แก้ว หรือ 2 ลิตร 
เพราะหน้าหนาวท่ีอากาศรอบตวัเราแห้ง ความชืน้
สมัพทัธ์ในบรรยากาศน้อย ร่างกายเราจะสญูเสีย เหง่ือ
และนํา้ออกไปตลอดเวลาโดยไมรู้่ตวั แถมอากาศเย็นๆ
ทําให้ปัสสาวะบอ่ย กลายเป็นสญูเสียนํา้มากขึน้ ทางท่ี
ดีควรเตือนตวัเองให้ด่ืมนํา้ทกุชัว่โมง ด่ืมนํา้เปลา่ดีท่ีสดุ 
เคร่ื่องด่ืมท่ีมีคาเฟอิน ทัง้ชา กาแฟ จะมีผลออกฤทธ์ิเป็น
ยาขบัปัสสาวะ ยิ่งทําให้ร่างกายขาดนํา้ ผิวพรรณก็จะ
ยิ่งเห่ียวย่ิงแห้ง สญูเสียความเตง่ตงึ และความสดใส
ของวยัสาวไป แก้ง่ายๆโดยการงดเคร่ืองดื่มคาเฟอิน ด่ืม
นํา้สะอาดให้มากๆ แคนี่ก็้จะทําให้ผิวกลบัมาเรียบเนียน
ได้ ท่ีสําคญันํา้สะอาด ยงัชว่ยให้ร่างกายเราขบัสารพิษ
ออกจากตวัด้วย 

    
 ด่ืมนํา้แล้วก็อยา่ลืมรับประทานผกัสด ผลไม้สด
สารพดัสี ผกัสดสีเขียว  หรือผลไม้ท่ีมีสีเหลือง  สีแดง สี
ส้ม จะอดุมไปด้วยวิตามินซี เบต้าแคโรทีน สารไบโอฟ
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ลาโวนอยด์ ไฟโตรนิวเตรียนส์ ซึง่ล้วนแล้วแตเ่ป็นสาร
แอนตีอ้อกซิแด๊นท์ท่ีชว่ยชะลอความเส่ือมชรา สงัเกตได้ 
วา่ใครรับประทานผกั ผลไม้สดเป็นประจํา ผิวก็จะดผู่อง
ใส นวลเนียนตามไปด้วย        

ข้อสดุท้ายอยา่ลืมพกัผ่อนให้เพียงพอ การนอนพกัผ่อน
เป็นชว่งท่ีร่างกายได้พกัและเกิดการซอ่มแซมสว่นท่ีสกึ
หรอ ย่อมมีการซอ่มแซมผิวพรรณท่ีเส่ือมถอยไปด้วย

พร้อมๆกนั 
 ปฏิบตัเิพียงแคนี่ ้เช่ือวา่จะชว่ยให้คณุรักษาผิว
สาว ผิวสวยผา่นหน้าหนาวไปได้อีกฤดกูาลหนึง่คะ่ 
 เม่ือพาลกูรักไปเลน่สกี อยา่ลืมลบูไล้ครีมกนั
แดดให้หนูๆ ด้วย 

 

 
 
 
 

 

                
คุณมีอาการดังต่อไปนีห้รือไม่? 

 ปวดท่ีต้นคอ บา่ สะบกั ไหล่ แถมมีชาท่ีนิว้มือ 

 ปวดท่ีคอ บา่ สะบกั ไหล่ แตไ่มเ่ข้าใจวา่หลงัมือ
ข้างหนึง่ทําไมเห่ียวไป 

 ปวดท่ีต้นคอ บา่ สะบกั ไหล่ แถมมือกําอะไรได้
ไมแ่นน่ กําแล้วหลดุๆ  

 มีอาชีพต้องใช้คอมพิวเตอร์ทกุวนั แล้วมีอาการ
ปวดคอเรือ้รัง  

 ปวดท่ีต้นคอแล้วร้าวไปทางหวัไหล่หรือแขน
แปล๊บๆ 

อนัดบัแรกเราต้องรู้ก่อนวา่ตรงไหนบ้างท่ี ท่ีเรียกวา่  
คอ บา่ สะบกั และไหล ่

1. คอ คือส่วนท่ีแยกศีรษะออกจากลําตวั คอของเรา
ประกอบด้วยกระดกูคอ ทัง้หมด 7 ข้อ แตล่ะข้อมีแผน่  

กระดกูออ่นหรือท่ีเรียกวา่หมอนรองกระดกูคัน่กลาง ทํา
หน้าท่ีป้องกนัการเสียดสีและเป็นเสมือนโช้คอพัเพ่ือดดู
ซบัและกระจายแรงอดั สว่นกระดกูท่ีเราคลําได้เป็นตุม่ๆ 
ท่ีอยู่ด้านหลงัของคอนัน้เป็นกระดกูท่ีย่ืนออกจากสว่น
หลงัของกระดกูคอ ตรงกลางของกระดกูนีมี้ลกัษณะ
เป็นรูให้ประสาทไขสนัหลงัและหลอดเลือดสอดผ่าน 

ระหวา่งรอยตอ่ของกระดกูคอแตล่ะข้อจะมีชอ่งวา่งให้
รากประสาทงอกออกมา เพ่ือนําคําสัง่จากสมองไปยงั
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กล้ามเนือ้ท่ีไหล่ แขนและมือ และรับความรู้สกึสว่น

 
ตา่งๆ กลบัไปยงัสมอง กระดกูคอมีขนาดเล็กแตต้่อง
แบกรับนํา้หนกัของศีรษะท่ีมีการเคล่ือนไหวตลอดเวลา 
จงึเกิดความบอบชํา้บาดเจ็บได้ง่ายและเส่ือมได้เร็วกวา่ 
สง่ผลกระทบตอ่เส้นประสาท หลอดเลือดและไขสนัหลงั
ท่ีอยู่บริเวณเดียวกนั ทําให้เกิดอาการปวดศีรษะ ปวด
ต้นคอ ไหลแ่ละสะบกั ปวดร้าวและชาท่ีแขนและมือ 
พร้อมทัง้อาการอ่ืนๆ ท่ีสลบัซบัซ้อนจนบางครัง้นกึไมถ่ึง
วา่การเจ็บปวดทรมานนีม้าจากกระดกูคอเรา น่ีเอง 
สาเหตหุลกัของอาการปวดท่ีลามมาท่ีแขน ชาท่ีนิว้มือ  
1. อาการปวดคอ จากความเครียดของกล้ามเนือ้หรือ
การบาดเจ็บของเนือ้เย่ือออ่นอ่ืนๆ 
2. หมอนรองกระดกูสนัหลงั 
3. การตีบของสนัหลงัสว่นคอ  
4. กระดกูข้อตอ่อกัเสบ  
5. อาการปวดเน่ืองจากหลอดเลือด เชน่ การกดัเซาะ
ของหลอดเลือดแดง หรือภาวะหลอดเลือดดําคอชัน้ในมี
ลิ่มเลือด  
2. สะบัก คือสว่นของกระดกูท่ีเป็นคล้ายปีก อยูบ่น
กระดกูชายโครง ของลําตวัช่วงบนทัง้สองข้าง และ 
กระดกูสองชิน้นีโ้ดยปกตจิะวางหา่ง จากตรงกลาง
กระดกูสนัหลงัเพียง 2 นิว้  
3. บ่า และหัวไหล่ เป็นสว่นท่ีลําตวัตอ่เช่ือมโยงกบั
แขนของคนเรา  
ในทางกายวิภาคศาสตร์ ทัง้สามสว่นนี ้ไมส่ามารถแยก 
จากกนัได้โดยสิน้เชิง เพราะถกูเช่ือมตอ่กนัด้วยข้อตอ่ 
เส้นเอ็น และกล้ามเนือ้ ซึง่อาจเรียกได้วา่เป็นบริเวณ

เดียวกนั ดงันัน้เม่ือร่างกายส่งสญัญาณ บอกถึงความ
เจ็บปวดท่ีเกิดขึน้ ทัง้สามสว่นนีจ้งึเป็นปัญหาท่ีสง่ผลซึง่
กนัและกนั  
หลายท่านอาจมีปัญหาจากการทํางานไมว่า่จะเป็น
การใช้คอมพิวเตอร์ การหิว้ของ การสะพายกระเป๋าหนกั 
การทํางานบ้าน การนอนทบัหวัไหล ่หรือจากการได้รับ
อบุตัเิหตไุหล่กระแทกฯลฯ ซึง่ทัง้หมดอาจทําให้ร่างกาย
ของทา่นแสดงอาการตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นปวดบา่ร้าวไป
สะบกั ปวดในหวัไหล ่ปวดลึกๆ ใต้สะบกั บางรายอาจ
รู้สกึปวดท่ีสะบกัแล้วเสียวเข้าชอ่งอก หายใจแรงก็รู้สกึ
ปวดแปล๊บใต้สะบกั (บ้านเราชอบเรียกสะบกัจม) เวลา
หมนุไหลห่รือเคล่ือนไหวไหล่ก็มกัมีเสียง คลึกๆ อยู่ด้าน
ในลกึๆ รู้สึกในหวัไหลแ่ละสะบกัด้านท่ีมีปัญหาการ
เคล่ือนไหวไม่คลอ่งขดัอยู่ในข้อลกึๆ  
การเคล่ือนไหวของหวัไหลท่ี่จะสามารถยกได้สดุนัน้ 2 
ใน 3 ของการเคล่ือนไหวมาจากการเคล่ือนของหวัไหล่ 
อีก 1 ใน 3 มาจากการเคล่ือนของสะบกั และหากมี
ความไมส่มดลุของกล้ามเนือ้มดัใดมดัหนึง่โดยเฉพาะ
กล้ามเนือ้ชัน้ลึกท่ีเช่ือมจากคอผา่นบา่ ไปท่ีสะบกั และ
ไปท่ีหวัไหล ่กล้ามเนือ้เหลา่นีแ้หละท่ีเป็นต้นเหตขุอง 
อาการปวดเรือ้รัง อาการปวดบา่ สะบกั และหวัไหลน่ัน้ 
สว่นใหญ่มกัมีผลกระทบมาจากความผิดปกตขิอง
โครงสร้างคอ กล้ามเนือ้ทัง้สามสว่นนีมี้จดุเกาะเก่ียวมา
จากกระดกูคอ และหวัไหลเ่ป็นข้อตอ่ท่ีมีการเคล่ือนไหว
มากท่ีสดุในร่างกาย จงึทําให้เกิดการบาดเจ็บได้ง่าย 
หากแก้ปัญหาท่ีปลายเหตเุพียงเพื่อบรรเทาอาการปวด 
ก็จะสง่ผลให้เกิดความตอ่เน่ืองรุกรามถึงขัน้เป็นโรค
รุนแรง เพราะฉะนัน้ อยา่นิง่นอนใจนะคะ ควรปรึกษา
แพทย์เพ่ือวินิจฉยัโดยละเอียดคะ่  
รวบรวมโดย : เจเจ 
ที่มา : สถาบนักล้ามเนือ้กระดกูและข้อ โรงพยาบาล 
พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ,วิกิพเีดีย,สยามเฮลท์เนต็ 
www.siamhealth.net/Disease 

http://www.siamhealth.net/Disease
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“สุขใจในต่างแดน..ชีวิตคู่สองวัฒนธรรม” 
 
 

เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม และวนัท่ี 1 กนัยายน สมาคมฯได้
เชิญ พญ.อภิสมยั ศรีรังสรรค์ จิตแพทย์ผู้ เช่ียวชาญมา
บรรยาย ให้ความรู้ รวมทัง้ให้มีการจบักลุม่ทํากิจกรรม 
แก่ชาวไทยในสวิตฯ โดยจดัขึน้ท่ีเมืองซูริค และท่ีเบร์ิน  
เนือ้หาโดยสรุป มีดงันี ้
เร่ืองการปรับเปล่ียนพฤติกรรมมนุษย์เพ่ือนําไปใช้
กบัคนรอบข้าง ทัง้คนในครอบครัว,เพ่ือนร่วมงาน หรือ
แม้แตเ่พ่ือนบ้าน โดยคณุหมอได้เปรียบเทียบพฤตกิรรม
ของมนษุย์กบัภูเขาน า้แข็ง           

 
วา่สว่นของภเูขานํา้แข็งท่ีเราเห็นอยู่ เหนือผิวน า้ นัน้ 

เป็นแคส่่วนเล็กน้อย ถ้าเทียบกบัส่วนท่ี จมอยู่ใต้น า้  

ก็เชน่เดียวกบัพฤตกิรรมของมนษุย์ท่ีเราเห็นนัน้ ยอ่ม

เป็นสว่นน้อยเม่ือเทียบกบั สาเหตท่ีุคนๆนัน้ได้ แสดง

พฤตกิรรมนัน้ๆออกมา ซึง่พฤตกิรรมที่เรา แสดง

ออกมานัน้เรียกว่า พฤตกิรรมเหนือผิวน า้ เชน่ การ

โมโห, สีหน้าไมพ่อใจ, อารมณ์ฉนุเฉียว, การพดูจา

หยาบคาย, การพดูเสียงดงั เป็นต้น ซึง่คณุหมอได้

ยกตวัอย่าง เหตกุารณ์ว่า ถ้าสมมตุวิา่ “เราก าลังน่ังอยู่

มีคนเดนิผ่านมาทางเรา แล้วก็วางของกระแทกใส่

หน้าเรา เราจะรู้สึกอย่างไร” ผู้ เข้าร่วมสมัมนาบาง

ทา่นก็บอกวา่ คนๆนัน้ไมมี่มารยาท บ้างก็บอกวา่คนๆ

นัน้อาจจะอารมณ์เสียมาจากท่ีอ่ืน     บ้างก็บอกวา่ 

คนๆนัน้หาเร่ืองหรือไมพ่อใจเรา บ้างก็บอกวา่ของท่ีเค้า

ถืออยูอ่าจจะหลดุมือ 

ซึ่งคุณหมอได้สรุปว่า แค่เหตุการณ์เดียว ก็ทําให้คน

สามารถตีความ หรือคิดไปได้หลายอย่าง ซึง่ความคดิ

ของแตล่ะคนนัน้ ไม่มีผิดหรือถูก แต่ความคดิ ท่ีคิดวา่

การกระทําท่ีเกิดขึน้นัน้มีผลกระทบกับตัวเอง คนท่ีคิด

แบบนี ้จะเป็นทุกข์ที่สุด 
 

คณุหมอได้กลา่วถึงสถิติ ท่ีว่า 1 ใน 5 คน จะเป็นผู้ มี
ปัญหาด้านสขุภาพจิต ซึง่เกิดจากหลายสาเหต ุเชน่ 
ปัญหาครอบครัว ในครอบครัวท่ีหา่งเหินเย็นชาตอ่กนั  
มีผลกระทบตอ่จิตใจและความรู้สกึของสมาชิกใน
ครอบครัวรุนแรง เท่ากับ ครอบครัวท่ีมีการทะเลาะ
เบาะแวงกนั, ปัญหาสงัคม, ปัญหาการทํางาน, การ
เปล่ียนแปลงวฒันธรรม, หรือแม้แตรู่ปร่างหน้าตา... 
ในการรักษาผู้ ป่วยทางจิตนัน้ ได้มีการนําเร่ืองศลิปะ
บําบดัมาใช้ ซึง่เป็นทัง้ศาสตร์และศลิป์ ท่ีชว่ยบรรยาย
อาการของผู้ ป่วยท่ีเขาปิดบงัซอ่นเร้นไว้ในสว่นลกึ
ออกมาให้เห็น ซึง่ภาพวาดบางภาพก็มาจากเดก็อายแุค ่
8 ขวบท่ีพอ่แมแ่ยกทางกนั บางภาพแพทย์ก็ไมส่ามารถ 
เข้าใจได้ถึงความรู้สกึของผู้ ป่วย เพราะหลงัจากวาด
ภาพได้ไมก่ี่วนัผู้ ป่วยก็ได้ฆา่ตวัตายได้สําเร็จ โดยคณุ
หมอกลา่ววา่ คนทกุคนท่ีคิดจะตวัตายนัน้ล้วนมีความ
ลังเลใจก่อนท่ีจะลงมือกระทํา เพราะความทกุข์ของ
ผู้ ป่วยนัน้มีมาเป็นระยะๆ แตค่นรอบข้างนัน้ จะรับรู้ได้
หรือไมก็่ขึน้อยูก่บัวา่ คนรอบข้างนัน้สามารถสงัเกตเุห็น
ได้แคไ่หนหรือไม่ หรือวา่สงัเกตเุห็นแล้ว แตไ่มไ่ด้ให้
ความสําคญั 
คณุหมอได้ให้ผู้ เข้าร่วมสมัมนาดภูาพของผู้ชาย 6 คน 
ได้แก่ 
1.  Mr. Robert  ชายวยัเกษียณ ชอบอยูก่บับ้านไม่
ออกไปไหน ไมช่อบทําอะไร ขีบ้น่ ทัง้วนั  ไมช่อบเวลามี
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คนมาเย่ียมเพราะเห็นเป็นความวุน่วาย ใครๆก็เข้าหน้า
ไมต่ดิ เป็นคนท่ีหงดุหงิดอยูต่ลอดเวลา 
2. Mr. Andrew เป็นคนวิตกกงัวล จะทําอะไรก็กงัวลไป
หมด จกุจิกขีบ้น่ ชอบบงการ ให้คนอ่ืนทําตาม จะทํา
อะไรก็ต้องสมบรูณ์แบบไปซะทกุอย่าง เวลาอะไรไม่
เป็นไ ตามท่ีคิด ก็จะหงุดหงิดและเวลาเครียดก็จะ
หายใจขดั หน้าแดง ใจเต้นเร็ว มือเท้าชา เพราะฉะนัน้
เวลามีอะไรไมดี่ก็ไมมี่ใครกล้าคยุด้วย เพราะกลวัแก
เครียด ลา่สดุถกูออกจากงาน เพราะมีปัญหาการ
ทํางานกบัคนอ่ืน ขดัแย้งกบัคนอ่ืนไปหมด 
3.  Mr. Don เป็นคนขีโ้มโห แตเ่วลาปกตเิป็นคนร่าเริง
สนกุสนาน มีเพ่ือนเยอะ ชอบสงัสรรค์ ปาร์ตี ้ชอบด่ืม 
แตถ้่ามีคนมาขดัใจจะกลายเป็นคนเสียงดงั ตวาด หน้า
แดง ตวัสัน่ ไมฟั่งเหตผุลอะไรทัง้นัน้ ระยะหลงัสามารถ
ทะเลาะได้กบัทกุเร่ือง การโกรธรุนแรงถึงขัน้ ทําลายข้าว
ของและทําร้ายร่างกาย 
4. Mr. Peter เป็นคนตดิเหล้า ด่ืมมา 30 กวา่ปี จนไม่
สามารถทํางานได้ สขุภาพแย่ 
5.  Mr. Alex เป็นคนหน้าตาดี ประสบความสําเร็จใน
หน้าท่ีการงาน แตเ่ป็นคนขีโ้กง แอบยกัยอกเงินของ
บริษัท เป็นคนมีอิทธิพลชอบขม่ขูค่นอ่ืน ชีวิตสว่นตวัไม่
คอ่ยมีเพ่ือน และก็เป็นคนไมรู้่จกัพอกบัเงินท่ีตวัเองมีอยู่ 
6.  Mr. Brian เป็นคนคยุเก่ง ตลก ผู้คนชอบอยูใ่กล้ จงึมี
ผู้หญิงเข้ามาหาอยูห่ลายคน เลยเป็นสาเหตใุห้มีภรรยา
น้อย ซึง่พอภรรยาหลวงรับรู้และยอมรับก็เร่ิมพาภรรยา
น้อยไปไหน มาไหนอยา่งเปิดเผย สว่นภรรยาหลวงก็
อยากจะหยา่แตก็่หยา่ไมไ่ด้ เพราะปัญหาหลายๆอยา่ง 
ทัง้เร่ืองลกู, เร่ืองเงินและข้อกฎหมาย 
 

หลงัจากอธิบายคณุลกัษณะของผู้ชายทัง้ 6 คนแล้ว  
คณุหมอก็ได้ให้ผู้ เข้าร่วมสมัมนาเลือกผู้ชาย 1ใน 6 คน 
และให้ผู้ เข้าร่วมสมัมนาแบง่กลุม่ตามผู้ชายท่ีผู้ เข้าร่วม

สมัมนาได้เลือก โดยคณุหมอให้แตล่ะกลุม่ได้คยุและ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั และออกมาเลา่ให้ผู้ เข้าร่วม 
สมัมนากลุม่อ่ืนฟังถึง 
- เหตผุลท่ีเลือกผู้ชายคนนี ้
- และจะอยูก่บัผู้ชายคนนีอ้ย่างไร วิธีรับมือกบั
พฤตกิรรมของผู้ชายคนนัน้ 
 

หลงัจากท่ีทกุกลุม่ได้ออกมาอธิบายถึงเหตผุลและวิธี
รับมือกบัผู้ชายท่ีตวัเองได้เลือกแล้ว คณุหมอก็ได้กลา่ว
สรุปวา่ ทําไมคนเราถึงชอบผู้ชายไมเ่หมือนกนั, ทําไม
คนเราถึงเลือกสามี/ภรรยา ท่ีตา่งกนัออกไป หรือ
แม้กระทัง่เจ้านายหรือเพ่ือนร่วมงาน เราก็ชอบไม่
เหมือนกนั เพราะแตล่ะคนมีพืน้ฐานและประสบการณ์ท่ี
ไมเ่หมือนกนั เพราะฉะนัน้ คนเราไมค่วรตดัสินคนอ่ืน
จากพืน้ฐานของตวัเราเอง เพราะ คนบางคนแคเ่ราเห็น
หน้า เราก็รู้สกึว่าไมช่อบ ไมถ่กูชะตา แตเ่รากลบัไปสนิท
สนมกบัอีกคนท่ีคนอ่ืนไมช่อบ    เป็นเพราะเวลาท่ีคนเรา
มาอยู่ด้วยกนัในครอบครัว ระหวา่งสามี/ภรรยา, ใน
สงัคม, กบัคนท่ีทํางานหรือแม้แตใ่นชมุชนกบัเพ่ือนบ้าน
หรือคนในระแวกบ้านก็ตาม มกัคดิวา่ปัญหามนัเกิดจาก
คนท่ีอยูร่อบตวัเรา แตเ่รามกัจะมองข้ามปัญหาท่ีวา่อีก
คร่ึงหนึง่ มาจากตัวเราเอง คนเราท่ีเป็นทกุข์เพราะ
ความคาดหวงัของตวัเราเอง และเม่ือไมเ่ป็นไปตาม
ความคาดหวงั ก็ผิดหวงัและเป็นทกุข์ 
ลองดูซิค่ะว่า คนท่ีอยูข้่างๆเรานัน้ ไมว่า่จะเคียงข้างกนั
มานานแล้ว หรือวา่เพิ่งจะมาเคียงๆกนั มีลกัษณะแบบ
ใดใน 6 คนนัน้ บางคนอาจเจอหลายแบบ ในคนคน
เดียวกนั เราใช้วิธีอะไร ในการอยูร่่วมกนักบัเขามาได้
นานขนาดนัน้ แล้วท่ีผา่นมา เรากบัเขามีความสขุกนัดี
ไหม ควรจะปรับอะไรอีกไหม ท่ีจะทําให้เราอยู่กนัอยา่ง
ราบร่ืน และมีความสขุมากขึน้  ฝากไว้ด้วยนะคะ่.... 
เรียบเรียง โดย ญาณพชั 
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เม่ือลูกรัก.....On Board 
 

 เดก็ส่ีในสิบคนไมไ่ด้รับการจดัการปกป้องใน

รถยนต์อย่างถกูต้อง 

 หากไมไ่ด้จดัให้เดก็นัง่ในเก้าอีน้ิรภยัสําหรับเด็ก 

จะทําให้เดก็ตกอยูใ่นความเส่ียงท่ีจะได้รับ

บาดเจ็บสาหสัหรือเสียชีวิตเพิ่มขึน้ถึงเจ็ดเทา่ 

 ทกุๆ ปีจะมีเดก็เกือบ 500 คนได้รับบาดเจ็บ

จากอบุตัเิหตทุางรถยนต์ 

ระเบียบข้อบังคับส าหรับสวิตเซอร์แลนด์ มีผล

บงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษายน 2010: มาตราท่ี 3a VRV 

วา่ด้วยระเบียบข้อบงัคบัการจราจรทางบกของสวิส 

 อปุกรณ์ควบคมุท่ีเหมาะสม (ยกตวัอย่างเชน่  

เก้าอีเ้สริมเด่ียวๆ หรือพร้อมด้วยอปุกรณ์ปกป้องศีรษะ) 

ซึง่ได้รับการยอมรับตามระเบียบของ ECE-convention 

Nr. 44 ต้องมีการใช้พร้อมทัง้เข็มขดันิรภยัแบบสามจดุ

สําหรับการขบัข่ีท่ีมีเดก็อายต่ํุากวา่ 12 ปี ร่วมเดินทาง 

 ตวัเลขสองตวัแรกในเลขรหสับนแผน่ป้าย ECE  

ต้องเป็นเลข 03 หรือ 04 (ดภูาพประกอบ) 

 

 

 บนเก้าอีท่ี้มีเฉพาะสายพาดเอว (ในรถรุ่นเก่า  

หรือรถบสัขนาดเล็ก) เฉพาะเดก็ท่ีมีอายไุมเ่กิน 7 ขวบ

เทา่นัน้ท่ีต้องใช้เก้าอีน้ิรภยัสําหรับเดก็  

     เดก็เล็ก 
(กลุม่ 0+: นํา้หนกั 0–13 กิโลกรัม, อาย ุ1-2 ปี) 

              
 เก้าอีน้ิรภยัสําหรับเดก็เล็กต้องวางในตําแหนง่ 

หนัไปข้างหลงัเทา่นัน้ 

 ห้ามวางเก้าอีน้ิรภยัสําหรับเดก็ไว้บนท่ีนัง่ 

ด้านหน้าของตวัรถท่ีมีถงุลมนิรภยัติดตัง้ไว้ ในกรณี

นี ้เก้าอีน้ิรภยัสําหรับเด็กต้องวางไว้เบาะหลงัรถ

เทา่นัน้ 

 เปล่ียนขนาดเก้าอีน้ิรภยัให้ใหญ่ขึน้ ตอ่เม่ือ 

ศีรษะของเดก็สงูกวา่ด้านบนของเก้าอีเ้ทา่นัน้ ไม่

จําเป็นต้องเปล่ียนขนาดเก้าอีห้ากเท้าของเดก็ยาว

กวา่ขอบเก้าอี ้

     เดก็ขนาดกลาง 

 (กลุ่ม1  : น า้หนัก 9–18 กิโลกรัม, อายุ 3-4ปี) 

              
 ทําให้มัน่ใจวา่เก้าอีน้ิรภยัสําหรับเด็กติดตัง้กบั 

รถอย่างมัน่คง (ระวงัอยา่ตดิตัง้แบบหลวม) 

 เปล่ียนขนาดเก้าอีก็้ตอ่เม่ือศีรษะของเด็กอยู่ 

เหนือด้านบนของเก้าอีเ้ทา่นัน้ 

 

 

 

ECE - R 44 
universal 
9-18 kg 
E1 
04 30 10 27 
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เดก็โต 
(กลุม่ 2/3: นํา้หนกั 15–36 กิโลกรัม,หรือมากกวา่, อาย ุ5-12 ปี) 

          
 เดก็อายถุึง 12 ปี หรือสงู 150 ซม. (หรือครบ 

เกณฑ์อย่างใดอยา่งหนึง่ก่อน) จําเป็นต้องมีเก้าอี ้

เสริม แบบท่ีชว่ยปกป้องศีรษะและให้ความสบาย

ด้วยจะดีท่ีสดุ 

 เก้าอีเ้สริมแบบท่ีดีคือราคาไมแ่พงและ 

สอดคล้องกบัระเบียบข้อบงัคบัท่ีออกมาลา่สดุ บาง

แบบท่ีแพงกว่าและประกอบไปด้วยท่ีชว่ยปกป้อง

ศีรษะ บางครัง้ไมไ่ด้ชว่ยปกป้องมากกว่าแบบปกติ 

 ทําให้มัน่ใจวา่สายรัดเข็มขดันิรภยัติดตัง้อยา่ง 

ถกูต้องและปลอดภยั 

 เก้าอีท่ี้ปลอดภยัท่ีสดุสําหรับเดก็โตคือเก้าอี ้

ด้านหลงัของรถยนต์ 

ต่อไปนีคื้อสิ่งที่ควรเฝ้าระวังในทุกกรณี 

 ปฏิบตัิตามคูมื่อและคําแนะนําจากบริษัท 

รถยนต์ในการติดตัง้เก้าอีน้ิรภยัสําหรับเดก็ 

 มีเก้าอีน้ิรภยัสําหรับเดก็จํานวนไมม่ากเทา่นัน้ท่ี 

สามารถติดตัง้เข้าเข็มขดันิรภยัแบบสายพาดเอวได้ 

 เก้าอีน้ิรภยัสําหรับเดก็ต้องถกูปรับให้เป็นไป 

ตามขนาดตวัของเดก็ 

 สายเข็มขดันิรภยัต้องรัดเพ่ือปกป้องความ 

ปลอดภยัของเดก็ (ถอดเสือ้กนัหนาวออก ถ้าหากเสือ้มี

สว่นในการทําให้การปกป้องตวัเด็กลดลง) 

 

อา่นรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ท่ี www.kindersitze.tcs.ch 

แปลโดย วีรณา สินสวสัดิ์ ฟอเรอร์ 

เรียบเรียงโดย โรส 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏทินิกจิกรรมหญิงไทย ปี 2014 

   

วันอาทติย์ที่ 

4 พฤษภาคม 2014 

เวลา 09.30-17.00 น. 

ท่ี Eglise française réformée 

Predigergasse 3, 3011 Bern 

ประชมุสามญัประจําปี 

วันอาทติย์ที่  

7 กันยายน 2014 

เวลา 09.30-17.00 น. 

ท่ี Pfrundhaus Kirchlindach, 

Lindachstrasse 14,  

วนัสงัสรรค์ครอบครัวหญิงไทย  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.kindersitze.tcs.ch/
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จากวันนัน้…. ถงึวันนี ้15 ปีแล้วซนิะ     
โดย เฟรา ฮีรชิ 

จากวนันัน้...23 กนัยายน พ.ศ. 2541 (ค.ศ.1998) พ่ีๆ

หญิงไทยผู้ เห็นและตระหนกัถึงปัญหาของหญิงไทยใน 

 

สวิตเซอร์แลนด์ ได้พร้อมใจกนัเข้าร่วมสมัมนา เพ่ือ

วิเคราะห์ความเป็นอยูข่องหญิงไทยในสวิตฯ โดยได้รับ

การสนบัสนนุ จากท่านเอกอัครราชทูต ดอน ปรมัติ

วินัย และสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงเบร์ิน  

ผลของวันนัน้ คือ การรวมพลงักนัเพ่ือลดและ

แก้ปัญหาตา่งๆ โดยการจดัตัง้ “กลุม่หญิงไทยเพ่ือ

หญิงไทย ในสวิตเซอร์แลนด์ขึน้ “ เม่ือ วนัท่ี 22 ตลุาคม 

2541 (ค.ศ.1998) และได้จดัตัง้เป็นสมาคมนิติบคุคล 

ตามประมวลกฏหมายแพง่และพาณิชย์ สมาพนัธรัฐ

สวิสเม่ือ 19 มิถนุายน พ.ศ. 2542 (ค.ศ.1999)  

ตัง้แตน่ัน้มา สมาคมฯ มีเพ่ือนชาวไทย และเทศ สมคัร

เป็นสมาชิก เพ่ือสนบัสนนุการทํางานของเราตลอดมา 

จนบดันี ้เรามีสมาชิกกวา่ 400 คนทัว่ประเทศ และใน

จํานวนนี ้มี 27 ทา่น ท่ีให้การสนบัสนนุเรามาอย่าง

มัน่คงตัง้แตก่่อตัง้ มีหลายทา่น ท่ีเป็นผู้ ร่วมก่อตัง้

สมาคมขึน้มาด้วยกนั และร่วมทํางานเป็น

คณะกรรมการ บางทา่น ได้สละภารกิจการเป็น

คณะกรรมการเพ่ือไปทําหน้าท่ีอ่ืนๆ แตย่งัเป็นสมาชิก

ผู้ให้ความช่วยเหลืออยูเ่บีอ้งหลงั จนถึงวนันี ้ยงัมีผู้ เร่ิม

ก่อตัง้เหลือสามทา่น ท่ียงัทําหน้าท่ีเป็นกรรมการบริหาร

สําคญัของสมาคมฯ เพ่ือสานตอ่เจตนารมณ์ตอ่ไป  

 

ในโอกาสท่ีปีนี ้จะครบรอบ 15 ปีของสิ่งท่ีพ่ีๆ ได้ร่วมมือ

กนัก่อตัง้ขึน้มา ดฉินัในฐานะตวัแทนคนไทย คนหนึง่ ท่ี

อาศยัอยูท่ี่น่ี ต้องกล่าวว่า “ขอบพระคณุทกุทา่น ท่ีได้ทํา

ให้เกิดสิ่งดีๆ สิ่งนีข้ึน้ กบัคนไทยในวนันี ้เพราะถ้าไมมี่

วนันัน้ ก็คงไมเ่กิดวนันีข้ึน้มาได้” เพ่ือเป็นการแสดง

ความขอบคณุ และประกาศเกียรติคณุ ถึงการให้ความ

สนบัสนนุการทํางานของพวกเรา จงึขออนญุาตนํา

รายช่ือสมาชิกทัง้ 27 ทา่น ซึ่งอยูก่บัสมาคมฯมาตัง้แต่

เร่ิมก่อตัง้ มากลา่วไว้ ณ ท่ีนีค้ะ่ 
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รายช่ือผู้ เป็นสมาชิกตัง้แตเ่ร่ิมก่อตัง้สมาคมหญิงไทยเพ่ือหญิงไทย จนถึงปัจจบุนั
ลาํดบั ช่ือ สกลุ เมือง 

1 Anne  Joss Bottmingen 
2 Aranya  Udry Bern 
3 Chorthip  Koller Zürich 
4 Daorung  Widmer-Rungrueng Chur 
5 Duanghatai  Frech Männedorf 
6 Jaratluck  Richard-Srisaenyong Müri 
7 Jaree  Keller Burgdorf 
8 Kuwanlaya  Rieder Kirchlindach 
9 Nirath  Müller Schafthausen 
10 Nittaya  Corten Baar 
11 Nittaya  Schindler Bülach 
12 Nonglak  Trepp Chur 
13 Phut  Gehrig-Moolngam Oberwichtrach 
14 Pittaya  Paulak Langwiesen 
15 Pranee  Nigg Buttikon 
16 Pusita  Huber Kloten 
17 Saengchan  Stadelmann Bern 
18 Saiyud  Steiger Adliswil 
19 Siranee  Quiblier-Peethong Zürich 
20 Somkid  Kongpaisan Früh Adliswil 
21 Somkid  Niffenegger Bätterkinden 
22 Srisamorn  forster Bern 
23 Srisamorn  Meyer-Jarurungsiratana Zürich 
24 Suban  Schärer Müri 
25 Sukalaya  Etler Basel 
26 Uraiwan  Jakob-Dorkmal Wichtrach 
27 Yupaporn  Candoni Subingen 

 

 และต้องขอขอบคณุสมาชิกปัจจบุนั และ รวมทัง้สมาชิกท่ีเคยเป็น มากกวา่ 1’000 (หนึง่พนั) คน ท่ีสนบัสนนุการ

ทํางานของเรา...ไมมี่ทา่น ก็อาจไมมี่เรา คะ่....
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หมอท าใจให้ใสป๊ิง 

ช่ือหมอเบร์ิทหรือแพทย์หญิงอภิสมยั ศรีรังสรรค์ นามนี ้

เป็นท่ีรู้จกักนัมานานในประเทศไทย เน่ืองจาก

ความสามารถในสาขาอาชีพและกิจกรรมอ่ืน เชน่ เขียน

ตําราเก่ียวกบัสขุภาพจิต เป็นโฆษกทีวี เป็นอดีต

นางสาวไทย 

วนัศกุร์ท่ี 30 สิงหาคม 2013 คณุหมอเดนิทางมาถึงสวิต

ฯ ตามคําเชิญของสมาคมหญิงไทยฯ เพ่ือนําสมัมนาเชิง

ปฏิบตัิการ หวัข้อ “สขุใจในตา่งแดน...ชีวิตคูส่อง

วฒันธรรม”  

 

เร่ิมวนัเสาร์ท่ี 31 สิงหาคม ท่ีซูริค เป็นงานสมัมนาเล็กๆ 

แตค่ณุภาพเข้มข้น ผู้ ร่วมกิจกรรมได้เสวนากบัคณุหมอ

อยา่งใกล้ชิด และคุ้มคา่ท่ีสละเวลาไปร่วมงานทัง้วนั 

โดยเฉพาะการปรึกษาส่วนตวั คณุหมอเจาะใจแตล่ะคน

ได้ทราบซึง้ จนบางคนบอกพวกเราวา่คนอะไรจะงาม

พร้อมทกุอยา่งได้ขนาดนี ้ 

ภาคบา่ยคณุหมอทํางานตอ่จนถึงสองทุม่กวา่ เพราะมีผู้

ขอปรึกษาสว่นตวัหลายคน กวา่จะได้เวลาเดนิทาง

กลบัเบร์ิน 

งานวนันีผู้้ ให้ความชว่ยเหลือ ในการจดัสถานท่ี คือคณุ

ดวงใจและสามี Pirmin Rogatsch ตัง้แตก่่อนเร่ิมงาน

จนถึงความสะอาด ก่อนจะปิดงาน 

ผู้ เตมิความสขุทางด้านรสชาตแิละอร่อยโดนใจพวกเรา 

คือ คณุประทมุ แหวนทองคํา 

ขอขอบพระคณุทกุทา่นคะ่ 

วันสังสรรค์ครอบครัวไทย 

วนัอาทิตย์ท่ี 1กนัยายน ท่ี Kirchlindach เร่ิมเวลา 

10.00 น. หลงัจากประธานแนะนําพิธีกรตอ่สมาชิกและ

ทา่นท่ีสนใจ ซึง่พร้อมใจกนัมาเตม็ห้องสมัมนา รวมทัง้

ข้าราชการสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงเบร์ิน คณุหมอ

ให้ทกุทา่นแนะนําตวั  

คณุหมอผู้ มีบคุลิกภาพอบอุ่น ใจดี สภุาพออ่นโยน จงึ

ทําให้เป็นคณุหมอในดวงใจ เม่ือมีความทกุข์เกิดขึน้ จงึ

เกิดความไว้วางใจ กล้าเปิดเผยและเลา่ให้หมอฟัง  

มีการบรรยายทางวิชาการ เพ่ือให้ทกุคนได้มีสว่นร่วม 

จงึการแบง่กลุม่ทํางาน โดยให้โจทย์ มีตวัอยา่งให้แตล่ะ

กลุม่เลือกชายท่ีคิดวา่จะอยูก่นัได้ นา่สนใจมากเราเลือก

ไมเ่หมือนกนัเลย แตล่ะกลุม่ตา่งก็มีเหตผุลในการเลือก 

มีการเปิดอภิปราย บรรยากาศในห้องสมัมนาผอ่น

คลาย สนกุสนาน เตม็ไปด้วยมิตรภาพ เราร่วมกระชบั

ความสมัพนัธ์ให้ยัง่ยืนตอ่ไป 

เวลาเรามีน้อยจงึไมส่ามารถบริการปรึกษาสว่นตวัได้

หมดทกุคน ปีหน้าจะพยายามขยายเวลาเพิ่มขึน้ 

กิจกรรมดีๆแบบนีเ้ราควรบอกกนัตอ่ ถ้าได้ฟังโดยตรง

สามารถนําไปปฏิบตัใิช้ในชีวิตประจําวนัได้ 

ผู้ ร่วมสมัมนาได้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นใน

ประเดน็ท่ีพดูคยุมาทัง้วนั ตลอดจนเร่ืองอ่ืนๆท่ีอยากรู้ 
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สรุป ความรักถือเป็นเร่ือง “ไร้พรมแดน” พวกเราตา่งก็มี

คนข้างเคียงเป็นคนตา่งชาติ (ไมใ่ชค่นตา่งหน้า) 

ถ้ามีใครถามวา่อาหารท่ีไหนอร่อยท่ีสดุ ตอบได้เลย ท่ี

งานวนัสงัสรรค์ครอบครัวสมาคมหญิงไทยฯ ครบทกุ

รสชาต ิล้นโต๊ะอาหาร และย่างสดเด๋ียวนัน้ จากคณุ

วาณี ทกุปีไมเ่คยพลาด คณุกอบกลุ (เก๋) ซึง่แตล่ะปี

เปล่ียนเมนใูหม่ๆ  ปีหน้าทา่นใดอยากแสดงความ 

สามารถให้ผู้ ร่วมสงัสรรค์ได้ขอสตูรลบัในการปรุงอาหาร 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่วงการ 

หญิงไทยสัญจร 

ยงันะคะ ยงัไมห่มด วนัเสาร์ท่ี 7 กนัยายน 2013 เราไป

สมัมนาท่ีบาเซิลตอ่ ไมเ่หน่ือยเลย สมาคมหญิงไทยฯ

ไมไ่ด้มีเฟรนไชส์อยูท่ัว่ไปนะคะ แตเ่ราเป็นพนัธมิตร

ทํางานร่วมกนัด้วยความสามคัคี คณุสนุทรีย์(คณุน้อย) 

คณุลําเจียก(คณุเหมียว) พร้อมคณะทําหน้าท่ีเจ้าภาพ

ได้เร่ิด ขอบคณุมากคะ่ 

หวัข้อการเสวนา เร่ืองบํานาญ เงินชว่ยเหลือประเภท

ตา่งๆ ฟังตัง้ไมรู้่ก่ีครัง้แล้วแตไ่มเ่คยเบื่อกนัเลย เร่ืองเงิน

น่ีนา ใครๆก็ชอบฟัง คําถามสดุฮิตก็ ฉนัจะได้สว่นแบง่

เทา่ไร รู้ไว้มากๆนัน่แหละดีแน ่รู้เขารู้เรา   

ตลอดปี 2013 สมาคมหญิงไทยฯเดนิสายไปสมัมนา

หลายเมืองในหวัข้อ สิ่งควรรู้ก่อนย้ายกลบัไปอยู่

เมืองไทย และท่ีบาเซิลเราได้นําสมัมนาเร่ืองนีด้้วย ซึง่

ได้รับความสนใจอยา่งยิ่ง มีคําถามมากมาย  

บ้านเมืองของใคร ใครยอ่มรักและผกูพนั รวมทัง้หมาย

มัน่วา่จะกลบัไปอาศยัอยู่ตราบชัว่อายขุยั  

ใบสมัครสมาชิก  

สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย  

ในสวิตเซอร์แลนด์ 

ช่ือ......................................................................... 

นามสกลุ................................................................. 

ช่ือคูส่มรส............................................................... 

ท่ีอยู.่.(ถนน)........................................................... 

เมือง......................................รหสัไปรษณีย์............. 

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 

คา่บํารุงสมาชิก รายบคุคล กลุม่ ชมรม ห้างร้านและ

องค์กรตา่งๆ ปีละ 50 ฟรังค์สวิส  

ท่านจะได้รับวารสารรวงข้าว 3 ฉบับต่อปี เข้าร่วม

สัมมนา ร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมทัง้ได้รับข้อมูลความรู้

ตา่งๆ โดยมีคา่สมาชิกเป็นรายได้ ท่ีสมาคมฯนํามาใช้ใน

การจดัทําเอกสารและกิจกรรมตา่งๆสําหรับสมาชิก                 

 


