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เมือ่วนัที ่31 ธ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ พระราชทาน 

ส.ค.ส. 2557  ใหแ้กป่ระชาชนชาวไทย  เนือ่งในโอกาสขึน้ปีใหมพ่ทุธศกัราช 2557 

เป็นพระบรมฉายาลกัษณ์ของพระองค ์ทรงประทับพระเกา้อีส้ขีาว ณ พระต าหนักเป่ียมสขุ 

วังไกลกงัวล หวัหนิ  ทรงฉายกบัคณุทองแดง สนัุขทีท่รงเลีย้งมาตัง้แตปี่ 2541 

สวมเสือ้สเีหลอืง หมอบอยูแ่ทบพระบาทดา้นขวา 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั พระราชทานพระราชด ารัส แกป่ระชาชนชาวไทย  

ในโอกาสขึน้ปีใหม ่พทุธศกัราช 2557  ณ วังไกลกงัวล หวัหนิ ความวา่  

“ประชาชนชาวไทยทัง้หลายบดันีถ้งึวาระจะขึน้ปีใหม ่ ขา้พเจา้ขอสง่ความปรารถนาด ี  

มาอวยพรแกท่า่น ทกุๆคนใหม้คีวามสขุ  ความเจรญิ และความส าเร็จ สมประสงค ์ 

ในสิง่ทีป่รารถนา ความปรารถนาของทกุๆคน คงไมแ่ตกตา่งกนันัก  

คอื ตอ้งการใหต้นเอง มคีวามสขุ  ความเจรญิ 

และใหบ้า้นเมอืงมคีวามสงบ รม่เย็น  

ในปีใหมน่ี ้จงึขอใหท้า่นทัง้หลาย รกัษาสขุภาพกาย สขุภาพจติ 

ใหส้มบรูณ์แข็งแรง เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ดเ้ต็มก าลงั  ขอ้ส าคญั จะคดิจะท าสิง่ใด  

ใหน้กึถงึสว่นรวม และความเป็นไทยไวเ้สมอ  งานของตน และงานของชาต ิ  

จักไดด้ าเนนิกา้วหนา้ไป โดยถกูตอ้ง เทีย่งตรง ไมต่ดิขดั และบรรลถุงึประโยชน ์  

เป็นความสขุ  ความเจรญิ และความสงบรม่เย็น  ดงัทีท่กุคนตัง้ใจปรารถนา” 

ขออานุภาพแหง่คณุพระศรรัีตนตรัย และสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์จงคุม้ครองรักษาทา่นทกุคน  

ใหป้ราศจากทกุข ์ ปราศจากภยั ใหม้คีวามสขุกายสขุใจ  ตลอดศกหนา้นี ้โดยทั่วกนั. 

 
 



 

คณะกรรมการสมาคมหญงิไทยเพ ือ่หญงิไทย และสมาชกิ  
ร่วมถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั 
เน ือ่งในวโรกาสมหามงคล เฉลมิพระชนมพรรษา  

จดัโดย สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเบร์ิน น าโดย ฯพณฯ เฉลมิพล ทนัจติต์ และภรยิา 
4 ธนัวาคม 2013 ที ่โรงแรม Bellevue กรุงเบร์ิน    

    
 

     
 
 
 

 
 
 
 
 

งามอย่างมคีณุค่า ด้วยเคร่ืองแต่งกายแบบไทยๆ 
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         รวงข้าว                      ปีท่ี 16 ฉบบัเดือน เมษายน 2557 

 
 
สมาคมหญิงไทยเพือ่หญิงไทย สวิตเซอร์แลนด์                                       
Verein Thai Frauen für Thai Frauen                             
Postfach 11, 3038 Kirchlindach     
Tel. +41 79 649 34 32 
PC-Konto: 87- 677365 -7 
IBAN : CH26 0900 0000 8767 7365 7 
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 
ฝ่ายวชิาการ : ญาณพชั  สขุนิตย์ 
บรรณาธิการ : กหุลาบ ไทรโพธ์ิภู ่
เว็ปมาสเตอร์ : Dr. Hans Rieder 
ที่ปรึกษา : สมบตัิ มากลัน่ -เรอบิเย 
…………………………………………...... 

กองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการ :  กหุลาบ ไทรโพธ์ิภู ่ 
ปก และรูปเลม่ : กหุลาบ ไทรโพธ์ิภู ่
พิสจูน์อกัษร : จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต 
นกัเขียน :  ก.ไตรค า  นกฮกู  พี่หญิงไทย  ล าดวน 
เฟรา ฮีรชี  กลอยใจ โยทะกา และจอม 
ขอบคณุภาพประกอบ จาก กเูกิล้ 

 

สารบญั 

ประเทศไทย 
ความร่วมมือด้านการศกึษาอาเซียน..........................6   
            ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
สิทธิประโยชน์ ส าหรับผู้อาศยัในรัฐเบร์ิน……………..9 
ใครเป็นใคร ในคณะรัฐมนตรีสวิตฯ..........................10 
เม่ือไหร่หนอจะได้สญัชาตสิวิส....……………….…..12 
กฎหมายใหม ่เร่ิมใช้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 2014…….………14  
สาระนา่รู้ จากสมาคมทนายความรัฐเบิร์น...............15 
เร่ืองเลา่เม่ือข้าพเจ้ามาอยูส่วิตเซอร์แลนด์………....16                

สขุภาพ (ใจ) 
เร่ืองท่ีควรแบง่ปัน..................................................18 

สาระน่ารู้ 
พลงัสตรี................................................................22 
ร้านขายยา............................................................23 

หญิงไทย 
วนันีท่ี้ฉนัรอ ..........................................................24 
ถามมา ตอบไป……………………………………...26 
โลโก้ใหม่ เรียนสมาชิก และใบสมคัรสมาชิก.......…..28 
รายงานกิจกรรมสมาคมหญิงไทยฯปี ค.ศ. 2013…...29  
รายงานการเงิน ประจ าปี ค.ศ. 2013………………..30  

 

                                

                                                              

http://www.thaifrauenverein.ch/
mailto:vorstand@thaifrauenverein.ch
http://www.facebook.com/


 รวงข้าว/เมษายน 2557  
4 

บทบรรณาธิการ 
สวสัดีคะ่ทา่นผู้อา่นท่ีรัก  
เพ่ือความเป็นสิริมงคล ของพวกเรา วารสารรวงข้าว ฉบบัปฐมฤกษ์ของปีท่ี 16 นี ้จึง
ได้น า ส.ค.ส.  และ พระราชด ารัส ท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานให้แก่ประชาชนชาวไทย  เน่ืองในโอกาสขึน้ปีใหม่พุทธศกัราช 
2557 มาให้พวกเราได้น้อมรับมาใสเ่กล้า ใสก่ระหมอ่ม เพ่ือใช้ในการน าทางชีวิต  
ประเทศไทย มีเร่ืองราวการเตรียมความพร้อมเพ่ือเป็นประชาคมอาเซียน ก าลงัมาแรง 
พวกเราคนไกลบ้าน ควรรู้ไว้บ้างก็ดี เผ่ือใครมีลกูหลาน จะได้ชว่ยกนัสง่เสริม 

เร่ืองของกฎหมาย ซึง่มีลกัษณะเป็นค าสัง่ ข้อห้าม เป็นกฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัท่ีใช้ เพ่ือให้คนในสงัคมอยู่ร่วมกนั อย่างเป็น
ระเบียบเรียบร้อยสงบสุข เราในฐานะประชาชน ผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย เราจึงต้องเคารพ และปฏิบตัิตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว้ ปีนี ้ท่ีสวิตฯมีประกาศใช้กฎหมายใหม่หลายเร่ือง พวกเราท่ีอาศยัอยู่ท่ีน่ีก็มีความจ าเป็นต้องรู้ไว้ เพ่ือเราจะ
ได้ไมท่ าผิดกฎหมาย เพราะผลของมนั พวกเราคงรู้กนัดี วา่พอจะมีอะไรบ้าง หนกัเบาแตกตา่งกนัไปนะคะ  

ส าหรับผู้ ท่ี ก าลังจะขอสัญชาติสวิส มีข่าวมาบอกด้วย ว่าเราจะต้องมีการท าแบบทดสอบความรู้ต่างๆ
มากมาย เก่ียวกบัประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เราจึงได้น าเสนอเร่ืองราวใครเป็นใครในคณะรัฐมนตรีให้ได้รู้จกัหน้าคา่ตา
กนัไว้ด้วย 

นอกจากนีเ้รายงัได้รับเกียรติจาก สถาปนิกหนุ่ม และเด็กวดั(เขาเรียกตวัเองอย่างนี)้ มาแบ่งปันเร่ืองราวใน
คราวท่ีเขาได้มาเยือนสวิตฯ ในฐานะคณะท างานเพ่ือการให้ความรัก ความเมตตา การให้อภยั การให้โอกาสคน "ทุก
ประเภท" โดยไมเ่ลือกเบือ้งหลงั และสิ่งท่ีน าเสนอ สามารถน าไปใช้ได้ทัว่ไป ไมใ่ชเ่ร่ืองของศาสนา แตเ่ป็นวิธีการปฏิบตัิ
ของมนษุย์ ทัว่ไป เพ่ือสร้าง "สนัต ิ" ในโลกนี ้

นามปากกา โยทะกา เป็นนกัเขียนหน้าใหม่ ส าหรับเรา แตเ่ก่ามาจากเยอรมนั ได้มาเล่าเร่ืองราวของการได้
เป็นแคบ่คุคลเกรด B เร่ืองราวเป็นอยา่งไรตดิตามอา่นกนัตอ่ไปคะ่ 

คอลัมน์ถามมา ตอบไป กลับมาให้บริการอีกครัง้ จากพ่ีหญิงไทยของเรา และยังมีเร่ืองราวท่ีน่าสนใจอีก
มากมาย จากนกัเขียนรุ่นแรกแย้ม 

ท้ายนี ้พวกเราชาวสมาคมหญิงไทยฯ ต้องขอขอบคณุ คณุสมบตัิ มากลัน่ –เรอบิเย (พ่ีแหวว) ท่ีกรุณาเข้าร่วม
เป็นท่ีปรึกษาสมาคม เพราะท่ีผา่นมาพ่ีแหววชว่ยเหลืองานสมาคมฯ อยา่งสม ่าเสมอ ก็เลยชวนมาเป็นท่ีปรึกษาซะเลย  

เก็บมาฝาก     "The secret to living the life of your dreams is to start living the life 
of your dreams today, in every little way you possibly can." - Mike Dooley 

เคล็ดลับของการใช้ชีวิตตามความฝันก็คือ การเร่ิมต้นใช้ชีวิตกับความฝันท่ีมีในวันนี ้
ท าสิ่งเล็ก ๆ ที่คุณสามารถท าได้ 

เป็นก าลงัใจส าหรับการเร่ิมต้นปีใหม ่ด้วยการท าตามฝันของแตล่ะทา่นนะคะ 
และมีความสขุทกุลมหายใจคะ่  

กหุลาบ ไทรโพธ์ิภู่ (saipopoo@gmx.ch   มีอะไรให้รับใช้ เขียนกนัมาได้นะคะ)  
 

mailto:saipopoo@gmx.ch
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สาสน์จากประธาน  
 

สวสัดีคะ่เพื่อนๆ ชาวไทยและสมาชิกหญิงไทย  

เพ่ือนท่ีรักทุกท่าน  “วารสารรวงข้าว” เป็นโอกาสหนึ่ง เป็นส่ืออย่างหนึ่ง ท่ีเรา

ชาวไทยในประเทศสวิตฯ สามารถส่ือสารถึงกัน เป็นเพ่ือนร่วมทุกข์ ร่วมสุข

ด้วยกัน เพ่ือนๆทุกคน สามารถเข้ามามีส่วนในบทความ ไม่ว่าจะเป็นการส่ง

บทความ หรือการแสดงความคดิเห็น ทัง้ทางจดหมาย อีเมล์ หรือทางโทรศพัท์  

ในสถานการณ์ แห่งความวุ่นวายในบ้านเมืองของเรา  และการอยู่ไกลบ้าน เราย่อมมีความกังวล ความห่วงใย จึงขอ

เป็นก าลงัใจซึง่กนัและกนันะคะ สิ่งส าคญัท่ีอาจชว่ยได้ คือ การดแูลกาย และใจ ของเรา ให้ใจมีความมัน่คง เช่ือมัน่ว่า

เหตกุารณ์จะต้องคล่ีคลายไปในทางท่ีดี เร็วท่ีสดุ  

หลายครัง้ เราลืมกาย ลืมใจ ตวัเอง โดยส่งออกไปถึงท่ีอ่ืน คนอ่ืน ไปกงัวล เป็นทุกข์ กบัเร่ืองภายนอก จนลืม

ดแูลความทุกข์ ความสุขของตนเอง ของคนใกล้ชิด โดยเฉพาะในครอบครัว เม่ือใดท่ีสงัคมครอบครัวเป็นสขุ สงัคมท่ี

กว้างขวางออกไปยอ่มเป็นสขุเชน่กนั  

โครงการของสมาคมหญิงไทยฯ ในปีนี ้เราจะเน้นเร่ืองการดแูลสขุภาพกาย สขุภาพใจ  

นอกจากนี ้ ต้องการจะแบง่ปันประสบการณ์ในความทกุข์ยากของเราหญิงไทย เม่ือได้มาแตง่งาน แตถ่กูสามี

เอารัดเอาเปรียบ  เหตกุารณ์เช่นนีเ้ร่ิมเพิ่มมากขึน้ จึงอยากใช้เป็นอุทาหรณ์ว่า ให้ศึกษาแน่นอนก่อนว่า  คนท่ีเราจะ

แตง่งานด้วยนัน้เป็นอย่างไร ไม่คิดเพียงว่า ขอให้ได้แตง่ เพ่ือได้มาอยู่ท่ีน่ี เพราะคนท่ีจะทกุข์มากท่ีสดุก็คือตวัเรา ถาม

ตนเองก่อน จะท าอย่างไร ถ้าภายในไม่ถึงหกเดือน สามีไล่ออกจากบ้าน แล้วเราก็ไม่มีงาน ไม่มีเงิน ไม่เข้าใจภาษา

ท้องถ่ิน ข้อคดิท่ีขอฝากไว้คือ ไมมี่สิ่งใดแนน่อน แล้วถ้าความไมแ่นน่อนนัน้เกิดขึน้ คณุพร้อมจะรับปัญหานัน้อยา่งไร  

ขอเป็นก าลงัใจ และหวงัวา่ปัญหาเหล่านัน้จะไม่เกิดแก่ทกุคน  ขอให้ปีนีเ้ป็นปีแห่งความสขุของเพ่ือนชาวไทย

ทกุคนคะ่  
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ความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียน 

มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
                                                โดย กลอยใจ 

       
เม่ือนบัถอยหลงั “คนไทย” มีเวลาเหลือไม่ถึงปี ส าหรับ
เตรียมตวั เตรียมใจ ต้อนรับการเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ 
นั่นคือ การท่ีเราจะเป็น ประชาคมอาเซียน  (ASEAN 
Community) นัน่เอง  ในขณะท่ีหลายคน ยงังงๆ อยู่ว่า
มนัคืออะไร แล้วเก่ียวอะไรกบัฉัน...รวงข้าวฉบบันี ้จึงขอ
น าเร่ืองนีม้าเลา่สูก่นัฟังคะ่ 
เรามาท าความรู้จักกันเลยว่า เป็นมากันอย่างไร ถึง
ได้มาเป็นอาเซียน และก าลงัจะเป็นประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2558 นี ้ 
อาเ ซียน คือ  สมาคมประชาชาติแห่งเอเ ชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  ช่ือภาษาองักฤษว่า “ASEAN” ซึ่ง
มาจากช่ือเต็มว่า “Association of Southeast Asian 

Nations” เป็นองค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาค 
ก่ อตั ง้ ขึ น้ เ ม่ื อวัน ท่ี  8 สิ ง หาคม  พ .ศ .  2510 โดย 
ปฏิญญากรุงเทพ  ซึ่ งลงนามโดยรัฐมนตรีของ 5 
ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
และไทย ต่อมาประเทศบรูไน เวียดนาม ลาว พม่า เข้า
เป็นสมาชิก และสุดท้าย คือ กัมพูชาเป็นสมาชิก
ประเทศท่ี 10 เม่ือปี พ.ศ.2540 
การร่วมกันก่อตัง้สมาคมนีข้ึน้มา ก็เพ่ือความร่วมมือใน
การเพิ่มอตัราการเตบิโตทางเศรษฐกิจ การพฒันาสงัคม 
วฒันธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธ ารงรักษา
สนัติภาพและความมัน่คงในภูมิภาค และเปิดโอกาสให้
คลายข้อพิพาทระหวา่งประเทศสมาชิกอยา่งสนัติ 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี ้ มี
ส านกังานใหญ่ หรือส านกัเลขาธิการอาเซียน  ท าหน้าท่ี
ประสานงาน และด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ของสมาคมอาเซียน และเป็นศูนย์กลางในการ
ติดต่อระหว่าง  สมาคมอาเ ซียน คณะกรรมการ 
ตลอดจนสถาบนัตา่ง ๆ และรัฐบาลของประเทศสมาชิก 
ส านักเลขาธิการอาเซียน  ตัง้อยู่ ท่ีกรุงจาการ์ตา 
ประเทศอินโดนีเซีย  โดยมีหัวหน้าส านักงาน  คือ 
“เลขาธิการอาเซียน” มีวาระการท างาน 5 ปี ปัจจุบนั
คือ นาย เล ลงุ มินห์ ชาวเวียดนาม อยูใ่นต าแหน่งตัง้แต ่
1 มกราคม  2555  
อาเซียนใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ  มี
ประธานอาเซียน เป็นต าแหน่งสงูสุด มีวาระ 1 ปี โดย
ในปี 2557 ประธานอาเซียนคือ ประเทศพม่า อาเซียนมี
ประชากรทัง้หมด 601 ล้านคน (ข้อมลูปี 2553) 
ค าว่า “ประชาคม” ก็คือ การรวมทัง้ 10 ประเทศให้เป็น
เกือบเหมือนประเทศเดียวกัน คิดร่วมกัน หลอมรวมตวั
ทกุมิต ิร่วมชะตากรรมเดียวกนั เป็นหนึง่ประชาคม เรียก
ความสมัพนัธ์ในภาพรวมทัง้หมดนีว้่าเป็น “ประชาคม
อาเซียน”  (แต่ทกุประเทศ ยงัคงเป็นประเทศเอกราช
เช่นเดิม ดแูลบริหารปกครองประชาชนพลเมืองของตน
เป็นสังคมประเทศตามเดิม ) จึงสร้างค าขวญัเป็นหลัก
น าทางวา่อาเซียนมี 
 “หน่ึงวิสัยทัศน์ หน่ึงอัตลักษณ์ หน่ึงประชาคม”  
 (One Vision, One Identity, One Community)  
อาเซียนตัง้เป้าไว้ต้องการท าให้ส าเร็จภายในปี พ.ศ. 
2558 หรือ ค.ศ. 2015   
ดังนัน้ในปีท่ีประเทศไทยรับหน้าท่ี ประธานอาเซียน 

ปี 2552 ถึง 2553 อาเซียนได้ประกาศ “แผนปฏิบัติ
การสู่ประชาคมอาเซียน 2552 - 2558”  ซึ่งจดัแยก
แผนงานสร้างประชาคมเป็น 3 เร่ืองส าคญัพืน้ฐาน คือ : 
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1. การเมืองและความมัน่คง เสาหลกัการเมือง เรียกวา่ 
“ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน” 
2. สงัคมและวฒันธรรม เสาหลกัสงัคมและวฒันธรรม 
เรียกวา่ “ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน”  
3. เศรษฐกิจ เสาหลกัเศรษฐกิจ เรียกวา่ “ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” 
ทัง้สามเสาหลกั หรือ สามประชาคมนี ้เรียกรวมกนัวา่
เป็น “ประชาคมอาเซียน” 
 

ในสามเสาหลกันี ้สว่นใหญ่เราจะได้ยินกนับอ่ยๆ ใน
เร่ืองของประชาคมเศรษฐกิจ แตร่วงข้าวฉบบันีจ้ะขอน า
เร่ือง การศึกษา ซึง่จดัอยูใ่นประชาคมสงัคมและ
วฒันธรรม ซึง่จะมีบทบาทส าคญัท่ีจะสง่เสริมให้
ประชาคมด้านอ่ืนๆมีความเข้มแข็ง เน่ืองจาก การศกึษา
เป็นรากฐานของการพฒันาในทกุๆ ด้าน 
ดงัค ากลา่วท่ีวา่ การศกึษา สร้างคน คนสร้างชาต ิและ
ชาตสิร้างประชาคม.....(จ าไมไ่ด้วา่ใครกลา่วไว้) 
 

ความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียน 
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกนัจดัแผนงานด้าน
การศกึษา ซึง่เป็นแนวทางความร่วมมืออาเซียนด้าน
การศกึษา มีสาระส าคญั 5 ประการ คือ  
1. การร่วมมือกนัสร้างความตระหนกัรู้  
2. การเพิ่มการเข้าถึงการศกึษาในระดบัประถมและ
มธัยมศกึษาท่ีมีคณุภาพ  
3. การยกระดบัคณุภาพการศกึษา เพิ่มมาตรฐาน

การศกึษา สง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการพฒันา
สาขาอาชีพ  
4. การสง่เสริมการแลกเปล่ียนด้านการข้ามแดนและ
ความร่วมมือระหวา่งประเทศด้านการศกึษา 
5. การสนบัสนนุองค์กรเฉพาะสาขาอ่ืน ๆ  
แล้วผู้ มีสว่นเก่ียวข้องก็เอาทัง้ห้าข้อนี ้มาตีความ หา
กลวิธี เพ่ือสูก่ารปฏิบตัิ 
ประเทศไทย มี กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหนว่ยงาน
หลกัในการประสานงานด้านการศกึษากบัประเทศ
สมาชิกอาเซียน โดยพฒันาโรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาจากทุกภูมภิาค เน้นการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษ และภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 
1 ภาษา รวมทัง้เรียนรู้วฒันธรรมของประเทศในกลุม่
อาเซียน ส าหรับโรงเรียนท่ีอยู่ชายแดน ของประเทศ
เพ่ือนบ้าน เชน่ ลาว พมา่ กมัพชูา และมาเลเซีย ให้
เรียนภาษาของประเทศนัน้ๆ เพิ่ม 
ส านกังานบริหารการศกึษา ด าเนินการพฒันาประเทศ
ไทยให้เป็นศนูย์กลางการศกึษาในภมูิภาค บริหาร
จดัการการศกึษาเป็นเลิศสูส่ากล และสามารถแขง่ขนัได้
ในระดบันานาชาติ 
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เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน เป็นโครงการร่วมมือ
ระดบัอดุมศกึษาท่ีส าคญัของอาเซียน จดัตัง้ขึน้เม่ือปี 
2538 สมาชิกของเครือขา่ยประกอบด้วยมหาวิทยาลยั
ในภมูิภาค เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้จ านวน 26 แหง่  
10 ประเทศสมาชิก ที่ตัง้ของส านักงานเลขานกุาร 
เครือข่ายมหาวิทยาลยัอาเซียน อยูท่ี่จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั เพ่ือชว่ยขบัเคล่ือนความร่วมมือด้าน
การศกึษา  การวิจยั การแลกเปล่ียนความรู้ ซึง่จะมีสว่น
ส าคญัในการพฒันาของภมูิภาค กิจกรรมท่ีส าคญัของ
เครือข่ายมหาวิทยาลยัอาเซียน เชน่ การเชิญ
มหาวิทยาลยัชัน้น าในภมูิภาคมาร่วมศกึษา วิจยั
แลกเปล่ียนนกัศกึษาและบคุลากร การเรียนรู้ร่วมกนั
ผา่นระบบสารสนเทศ  
ระบบการโอนหน่วยกิต ในระดบัอดุมศกึษาของ
อาเซียน เป็นความร่วมมือระหวา่งมหาวิทยาลยัใน
เครือข่ายอาเซียน โดยการยอมรับมาตรฐานระหว่างกนั 
ในหลกัสตูรวิชาตา่งๆ ท่ีสอนเป็นภาษาองักฤษ ดงันัน้
นกัศกึษาจงึสามารถโอนหนว่ยกิต ของวิชานัน้ ระหวา่ง
เครือข่ายได้ 
 
คราวนี ้ในสว่นตวัของนกัเรียน นกัศกึษาเอง ก็ต้อง
เตรียมตวั เตรียมใจด้วยเหมือนกนั งานจะส าเร็จได้ สอง 
ฝ่ายต้องร่วมมือกนั           
 
 
 

เร่ืองท่ีนกัเรียน นกัศกึษารุ่นใหม่ ควรต้องเตรียมตนเอง 
เพ่ือให้มีความพร้อมรับมือกบัสถานการณ์ในอนาคต ก็
คือ 
 1. รู้ภาษา เราควรรู้ทัง้ภาษาของเรา และส่ือสาร
ภาษาองักฤษได้ และถ้าได้ภาษาของอาเซียนอีกสกั
ภาษาจะดีมาก หรืออาจเป็นภาษาอะไรก็ได้ท่ีเราสนใจ  
 

 2. เปิดใจกว้าง พร้อมเรียนรู้ และยอมรับความ
แตกตา่ง ของคนในสงัคม และวฒันธรรมท่ีหลากหลาย
ของเพ่ือนบ้าน 
 

 3. คิดได้ วิเคราะห์เป็น นอกจากการใฝ่หาความรู้แล้ว 
เวลาท่ีเจออะไรใหม ่หรือปัญหา ก็ต้องมีความคิด เพ่ือ
ปรับปรุง ริเร่ิม หรือแก้ไขอยา่งรอบด้าน วิเคราะห์ถกูผิด
ได้ 
 

 4. ปรับตัวได้ รู้จกัฟัง แล้วคิด คิดแล้วน าไปใช้เพ่ือ
ปรับตวัให้อยูร่อดในสงัคม 
 
 5. พัฒนาและฝึกทักษะ คนไทยเรามีนิสยัสบายๆๆ 
ยืดหยุ่นได้เป็นพืน้ฐาน แตเ่ม่ือต้องท างานร่วมกบั
ชาวตา่งชาต ิคนไทยมกัมีปัญหา เชน่ เร่ืองไมต่รงเวลา 
ไมช่อบแสดงความคดิเห็น ไม่ชอบการท างานเป็นทีม 
เราจงึต้องพฒันา และฝึกทกัษะเหลา่นี ้
 

 6. การใช้ส่ือ ใช้อินเทอร์เน็ต ในการฝึกเรียนภาษา หา
ความรู้ อา่นขา่ว ให้สมองได้รับสิ่งท่ีดี มีประโยชน์ ไมใ่ช้ 



 รวงข้าว/เมษายน 2557  
9 

เพ่ือความบนัเทิง สนกุสนาน เพียงอยา่งเดียว 
 

 7. รู้เช่ียวชาญ คนไทยท าเป็นทกุอยา่ง แตไ่มไ่ด้ดีสกั
อยา่ง (ฉนัก็เป็น) รู้เพียงผิวเผิน ไมล่ า้ลกึ แตใ่นยคุนี ้เรา
ต้องรู้อะไร รู้ให้จริง เป็นผู้ เช่ียวชาญไปเลย ใครๆ ก็จะมา
หาผู้ เช่ียวชาญอยา่งเรา แตก่วา่จะเป็นผู้ เช่ียวชาญได้ 
เราต้องค้นหาตวัเองให้เจอก่อน วา่จะเป็นผู้ เช่ียวชาญ
ด้านไหนดี แล้วก็มุง่มัน่ บากบัน่ ไปให้ได้ 
 

เดก็สามารถ สร้างและฝึกได้ แตผู่ใ่หญ่ ผู้ปกครองมีสว่น
อยา่งมากมาย ในการสง่เสริม สนบัสนนุ ลกูหลานของ
เรา ให้มีความรู้ ความสามารถ ความฉลาด เทา่ทนั 
 

เพียงคณุสมบตัิท่ีวา่มานี ้พวกเราก็มีความพร้อมตอ่การ
ท่ีประเทศไทยก้าวเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนในปี 2558 ท่ี
จะถึงนีแ้ล้ว.... 
 

 
 
 

ท่ีมา: กรมอาเซียน กระทรวงการตา่งประเทศ 
http://th.wikipedia.org/wiki/สมาคมประชาชาติแหง่
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
http://www.nia.go.th/ 
กองอาเซียน 4 กรมอาเซียน สิงหาคม 2555 
http://aec.rmutl.ac.th 
http://www.dek-d.com/article/32236/ 
 

 
 
 

สิทธิประโยชน์ ส าหรับผูอ้าศัยในรัฐเบิร์น 
สมาคมหญิงไทยฯ เป็นองค์กรที่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ และเป็น
องค์กรที่ชว่ยเหลอื ดแูล และสนบัสนนุให้คนไทย ท่ีอาศยัอยูท่ี่น่ี 
ได้รับข้อมลูขา่วสารตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินชีวิต 
ประจ าวนั เพื่อชว่ยให้ปรับตวั ในสถานท่ีใหมไ่ด้เร็วขึน้ แตห่าก
การมาที่น่ี แล้วเกิดปัญหาใดๆ สมาคมฯ ก็พร้อมที่จะให้ความ
ช่วยเหลอืตามล าดบั ดงันัน้ เราจงึด้รับเชิญให้เข้าร่วมประชมุ 
รับทราบข้อมลูขา่วสารจากศนูย์สง่เสริม ช่วยเหลอืเร่ืองการ
ปรับตวั จากเมอืงเบิร์น ทกุปี  
ปีนี ้เป็นปีแรกที่ฉนัมีโอกาสได้ไปร่วมงาน กบัคนอื่นๆอกี
ประมาณ 80 คน ซึง่เป็นตวัแทนจากกวา่ 20 ชาติ ในวนันัน้ด้วย
เวลากวา่ 3 ชัว่โมง ฉนัได้รับรู้ถึงสิง่ตา่งๆ ท่ีหนว่ยงานช่วยเหลอื
ของเมืองเบิร์น ทีม่อบให้กบัคนตา่งชาติ เพือ่ให้เขาเหลา่นัน้ รู้จกั
ปรับตวั ใช้ชีวติที่น่ีให้มคีวามสขุ ซึง่ฉนัพอจะสรุปให้ฟังได้ดงันี ้ 
1.  โครงการส าหรับผู้ปกครองที่มบีตุร ก่อนวยัเรียน เพื่อเรียนรู้
ท ากิจกรรมร่วมกนัระหวา่งผู้ปกครอง บตุร รู้จกัการเลน่ท่ีเสริม
ทกัษะ ฝึกการเลน่ด้วยกนั และมกีลุม่สมัพนัธ์ระหวา่งครอบครัว 
ผู้สนใจติดตามรายละเอยีดเพิ่มเติมได้ที่ www.primano.ch  
2.  โรงเรียนรับเลีย้งเด็ก (นอกเวลาเรียน) ส าหรับเดก็อายุ
ระหวา่ง 4-16 ปี ท่ีเข้าโรงเรียนแล้ว แตห่ลงัเลกิเรียน ผู้ปกครอง
ไมส่ามารถดแูลบตุรของตนได้ สามารถน าบตุรไปฝากเลีย้งได้  
ดขู้อมลูเพิ่มเตมิได้ที่ www.bern.ch/tagesschule 
3.  การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา หรือสนัทนาการตา่งๆ โดย ไมเ่สยี
คา่ใช้จา่ย เช่น กีฬากลางแจ้งทัง้หลาย วา่ยน า้ ในสระสาธารณะ
ที่มีถึง 4 แหง่ ส าหรับเดก็ๆ มีการเข้าเรียนกีฬาฟรี ผู้สนใจดู
รายละเอียดเพิม่เตมิที่   www.bern.ch/sportamt 
4.  โครงการส าหรับผู้หญิง ท่ีมคีวามรู้ความสามารถ มี
การศกึษาดี มาจากบ้านเกิด แตโ่อกาสด้านการท างานมี
ขีดจ ากดั เขามีโครงการช่วยเหลอื แนะน า เป็นโครงการท่ีใช้
เวลา 10 เดือน ผู้สนใจติดตามอา่นข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ 
www.cdf-ch.org  
นอกจากนีย้งัมีการสนบัสนนุด้านอื่นๆ อีกมากมาย... 
หาข้อมลูได้ที่ www.bern.ch/integration 
ในรัฐอื่นๆ ก็มีหนว่ยงานชว่ยเหลอื
ท านองเดียวกนันี ้ใครอยูท่ี่ไหน หา
ข้อมลูจากรัฐนัน้นะคะ

http://th.wikipedia.org/wiki/สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
http://th.wikipedia.org/wiki/สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
http://www.nia.go.th/
http://www.cdf-ch.org/
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ใครเป็นใคร ในคณะรัฐมนตรี ประจ าปี ค.ศ. 2014 

      
 

  
           
 
 

เม่ือ 4 ธนัวาคม ค.ศ. 2013 ได้มีการประชมุเลือกตัง้ เพื่อเปล่ียนวาระ หน้าท่ี ในการปฏิบตังิาน และความรับผิดชอบ
ในกระทรวงตา่งๆ ของคณะรัฐมนตรีในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพ่ือท างานในปี ค.ศ.2014  โดยต าแหนง่
ประธานาธิบดี เลือกมาจากคณะรัฐมนตรีท่ีมีอยู่ 7 คน ซึ่งต าแหนง่ประธานาธิบดีนี ้มีวาระ 1 ปี ตามรัฐธรรมนญูของ
สมาพนัธรัฐสวิส ต าแหนง่ประธานาธิบดี ไมไ่ด้ถือเป็นประมขุของประเทศ ไมไ่ด้เป็นหวัหน้า หรือมีต าแหนง่สงูกวา่
คณะรัฐมนตรีคนอ่ืนๆ แตเ่ป็นต าแหนง่เพ่ือมาท าหน้าท่ี เป็นประธานในการประชมุคณะรัฐมนตรี เป็นตวัแทนของ
คณะรัฐมนตรีในการแสดงปาฐกถาพิเศษ เน่ืองในวนัปีใหม ่และวนัชาติ นอกจากนัน้ ยงัท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการ
ต้อนรับแขกบ้าน แขกเมืองอยา่งเป็นทางการ และรวมถึงการเข้าร่วมประชมุประจ าปีขององค์การสหประชาชาต ิซึง่ใน
ปี ค.ศ. 2014 นี ้นาย Didier Burkhalter ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหนง่ประธานาธิบดี  นาง Simonetta Sommaruga 
ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหนง่รองประธานาธิบดี และ Corina Casanova เป็นเสนาบดีคณะรัฐมนตรี ท าหน้าท่ี
ประสานงานระหวา่งกระทรวงตา่งๆ โดยจะเข้าร่วมประชมุคณะรัฐมนตรี และสามารถให้ค าแนะน าปรึกษาตอ่
คณะรัฐมนตรีได้ 
 
 

คณะรัฐมนตรีและเลขา เรียงจากซ้ายไปขวา: รัฐมนตรี Johann N. Schneider-Ammann, รัฐมนตรี Eveline 

Widmer-Schlumpf, รองประธานาธิบดี และรัฐมนตรี Simonetta Sommaruga, ประธานาธิบด ี Didier 

Burkhalter, รัฐมนตรี Doris Leuthard, รัฐมนตรี Ueli Maurer, รัฐมนตรี Alain Berset,  

และเสนาบดีประจ าคณะรัฐมนตรี Corina Casanova  
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คณะรัฐมนตรีสมาพนัธรัฐสวิส – Swiss Federal Council  ค.ศ. 2014 
 

            ชือ 
วันเดือนปีเกิด 

 วันที่เร่ิมปฏิบัติ
หน้าที่ใน

คณะรัฐมนตรี 

 
พรรคที่สังกัด 

 
มาจากรัฐ 

 
ภาระและหน้าที่ 

 
Didier Burkhalter  

    เกิด 17 เม.ย 1960 

 

 
16 กนัยายน 2009 

 
FDP 

 
Neuenburg 
      (NE) 

 
ประธานาธิบดี  และ 

ดแูลงานการตา่งประเทศ 

 
Simonetta Sommaruga 

เกิด 14 พ.ค 1960 

    

 
22 กนัยายน 2010 

 

 
SP 

 
Bern  
(BE)  

 
รองประธานาธิบด ี
และดแูลงานกระทรวง
ยตุิธรรมและต ารวจ 

Eveline Widmer-
Schlumpf 

เกิด 16 มี.ค 1956 
 

 
12 ธนัวาคม 2007 

 

      
       BDP 

 
Graubünden  
     (GR) 

 
กระทรวงการคลงั 

 

 
Johann N. Schneider-

Ammann 
เกิด 18 ก.พ 1952 

 

 
22 กนัยายน 2010 

 

 
FDP 

 
Bern 
(BE)  

 

 
ดแูลงานด้านเศรษฐศาสตร์ 
การศกึษา และการวิจยั 

 
Doris Leuthard 
เกิด 10 เม.ย 1963 

 

 
14 มิถนุายน 2006 

 

 
CVP 

 
Aargau  
(AG)  

 

ดแูลงานกระทรวง
สิง่แวดล้อม การขนสง่ 

 และพลงังาน 
 

 
Ueli Maurer 

เกิด 01 ธ.ค 1950 
 

 
10 ธนัวาคม 2008 

 

 
SVP 

 
Zürich  
(ZH) 

ดแูลงานกระทรวงกลาโหม 
งานป้องกนัประเทศ 

และการกีฬา 

 
Alain Berset 

เกิด 09 เม.ย 1972 
 

 
14 ธนัวาคม 2011 

 

 
       SP 

 
Freiburg  

(FR) 

 
ดแูลงาน

กระทรวงมหาดไทย 
 

 

แปล เรียบเรียงโดย ล าดวน 
ท่ีมา : http://www.admin.ch/  

http://www.admin.ch/
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เมื่อไหร่หนอ จะได้สัญชาติสวิส โดย เฟรา ฮีรชี 

ฉนัตัง้ใจไว้แนว่แนว่า่ เม่ือฉนัมีคณุสมบตัคิรบ ท่ีสามารถ
ย่ืนเร่ืองขอเป็นคนสัญชาติสวิสได้ ฉันจะท า เพราะได้
เห็นแต่สิ่งท่ีดี มีประโยชน์ ท่ีจะเกิดกับตวัเอง ตวัอย่าง
ง่ายๆส าหรับคนชอบท่องเท่ียวอย่างฉัน คือ ฉันอยากไป
เท่ียวประเทศอังกฤษ เม่ือตอนมีการแข่งขันกีฬาโอ
ลิมปิคเม่ือ 2 ปีท่ีแล้ว แต่ความเป็นคนไทย ใช้หนงัสือ
เดินทางไทย ฉันต้องท าเร่ืองขอวีซ่า เพ่ือเข้าประเทศ 
ขัน้ตอนการได้วีซ่าก็ไม่ง่าย ฉันก็เลยตัดความยุ่งยาก 
ด้วยการไม่ไป แต่ก็หมายมั่นปัน้มือว่าเม่ือไหร่ได้ใช้
หนงัสือเดนิทางสวิส จะไปย ่าเมืองผู้ ดี ให้สมใจ 
ประมาณ 1 อาทิตย์ ก่อนครบเวลา 5 ปี จากวนัแรกท่ีฉัน
ได้ย่างเท้าเข้ามาอยู่ในสวิตฯ  ฉันได้ไปท่ีอ าเภอท่ีฉันอยู ่
เ พ่ื อ ข อ ใ บสมั ค ร เ ป็ น ค น
สญัชาติสวิส มาศึกษา และก็
พ บ ว่ า ฉั น ก็ มี คุ ณ ส ม บั ติ
ครบถ้วน ในการท่ีจะย่ืนเร่ือง
ข อ เ ป็ น ค น ส วิ ส ไ ด้ แ ล้ ว
คณุสมบตัท่ีิวา่นัน้ ได้แก่ 

1. ฉนัเป็นภรรยาของชาวสวิส 
2. ฉนัอยูส่วิตฯมาครบ 5 ปี 
3. ฉันอยู่ท่ีเมืองท่ีฉันอยู่นีม้า 5 ปี (ไม่เคยย้ายไป

ไหนกะเขา) แต่ส าหรับคนท่ีย้าย มาจากท่ีใดท่ี
หนึ่ง ต้องอยู่ในเมืองท่ีท าเร่ืองขอสญัชาติอย่าง
น้อย 1 ปี และส าหรับคนท่ีแตง่งานกบัชาวสวิส 
แต่อาศัยอยู่ท่ี อ่ืน แล้วย้ายมาอยู่สวิตฯ จะมี
สิทธ์ิย่ืนเร่ืองได้ ก็ต่อเม่ืออยู่ด้วยกันมาอย่าง
น้อย 6 ปี  

4. แตง่งานอยู่กินฉันท์สามี ภรรยากบัชาวสวิส มา
อยา่งน้อยครบ 3 ปี 

5. ปฏิบตัิตนอยู่ในกฎระเบียบ ไม่เคยท าความผิด 
หรือต้องโทษในคดีใดๆ 

และไม่รอช้า ท่ีจะกรอกข้อมูล พร้อมกบัเตรียมการเร่ือง
เอกสารตา่งๆ ท่ีต้องส่งไปพร้อมกบัใบสมคัร (ใช้เอกสาร
ใดบ้างนัน้ มีระบุไว้ด้านหลงัของใบสมคัร) และแน่นอน
ภาษาเยอรมันของคนท่ีอยู่ท่ีน่ีมา 5 ปี แถมเรียนด้วย
ตนเองอย่างฉัน (เบีย้น้อย แต่มีเวลามาก) ก็ไม่ค่อยจะ
แข็งแรงเท่าไหร่ แต่ก็กรอกข้อมูลทุกอย่างด้วยตัวเอง
ก่อน ถ้าไม่ไหวจริงๆ ก็ถามนาย ฮีรชี เป็นระยะๆ (ถึงจะ
โดนดุบ้าง ก็ไม่สนหรอก) เม่ือใบสมัครพร้อม เอกสาร
ครบ เราสองคนช่วยกันตรวจสอบอีกครัง้ แล้วนาย ฮีรชี 
ก็ต้องลงลายมือช่ือ รับรองด้วย ก็เป็นการเสร็จสิน้ 
จดัการสง่เอกสารได้ (บงัเอิญฉนัสอบผา่นภาษาเยอรมนั
ในระดบั B1 ถึงแม้เขาไม่ได้ขอ แต่ฉันก็แอบส่งไปด้วย 
เพราะคดิวา่มนันา่จะมีประโยชน์กบัฉนันะ่) 

ฉันส่ ง เอกสาร ไปวัน ท่ี  31 
มกราคม 2014 และในวนัท่ี 7 
กุมภาพันธ์ 2014 ฉันได้รับ
จดหมายตอบกลบัมาว่าได้รับ
เ อ ก ส า ร ก า ร ย่ื น เ ร่ื อ ง ข อ
สัญชาติสวิสของฉันแล้ว ใน
จดหมายระบวุ่า มีคนย่ืนเร่ือง

เยอะ เพราะฉะนัน้ให้ฉันรอด้วยความอดทน อาจต้องใช้
เวลาถึง หนึ่งปีคร่ึง ระหว่างนี ้ฉันก็รอไป พร้อมกับ
เตรียมความพร้อม ในขัน้ตอนต่อไป.....คือ ฉันจะต้อง
ถกูเรียกไปสมัภาษณ์ ต้องไปสอบ...เพราะรัฐเบิร์นท่ีฉัน
อาศยัอยู่นี ้มีกฎหมายใหม่บงัคบัใช้ ตัง้แต่ 1  มกราคม 
2014 ระบวุ่า ผู้สมคัร จะต้องมีการทดสอบเพ่ือเป็นคน
สญัชาตสิวิสด้วย  
การทดสอบ ใช้เวลา 90 นาที มีค าถามประมาณ 48 ข้อ
เนือ้หาของข้อสอบเก่ียวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
ภาษา ศาสนา การเมือง ลักษณะการจัดการบริหาร
ประเทศ สิทธิ กฎระเบียบต่างๆ ของประเทศสวิตฯ เช่น 
ระบบประกันสุขภาพ ประกันสังคม ระบบการศึกษา
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ฯลฯ ผู้ ท่ี ถือว่าผ่านการทดสอบ คือ ผู้ ท่ีสามารถท า
ข้อสอบได้ 60 % 
ค่าใช้จ่ายในการสอบข้อเขียน อยู่ระหว่าง 260 - 390 
ฟรังค์สวิส และจะมีการออกข้อสอบใหม่ทุก 4 เดือน 
และ ถ้าสอบไม่ผ่านในครัง้แรก ต้องติดต่ออ าเภอท่ีอยู ่
ในการจัดการเร่ืองให้เข้าเรียน อย่างน้อย 12 ชั่วโมง 
จาก18 ชัว่โมง แล้วจงึสอบใหม่ 
คดิวา่มีพวกเราหลายคน ท่ีก าลงัจะเข้าข่าย สามารถย่ืน
เร่ืองได้ อีกหลายคนก าลงัรอขัน้ตอนตอ่ไปอย่างฉัน นัน่
ก็ คือ  การถูกสัมภาษณ์ โดยต า รวจ  และการท า
แบบทดสอบ บางคนถูกสมัภาษณ์ไปเรียบร้อยแล้ว รอ
การท าแบบทดสอบ ในระหว่างท่ีรอขัน้ตอนทัง้หลาย
เหล่านี ้เขาบอกใช้เวลานาน แตฉ่ันก็ว่าดีน่ะ ฉันจะได้มี
เวลาเตรียมตวัมากขึน้ไปอีกหน่อย เร่ืองภาษาส าคัญ
มาก มากแคไ่หน ลองดขู้อสอบก็แล้วกนั แล้วจะรู้ว่า ถ้า
ไม่เข้าใจค าถาม ค าตอบ แล้วจะเลือกค าตอบถูกได้
อย่างไร.... ฉันมีตัวอย่างข้อสอบจากรัฐเบิร์น และ 
Aargau มาให้ดดู้วย  
ฉันไม่รู้หรอกว่า ท่ีรัฐอ่ืนๆ เป็นอย่างไร ใครรู้ก็ส่งข่าวกัน
มาบ้างเด้อคะ่ 
(ขออภยัไมมี่ภาษาฝร่ังเศสและอิตาเล่ียน) 
1. Welcher Kanton hat am meisten Einwohner? 
   A. Bern  B. Genf C. Luzern  
    D. Zürich 
 

2. In welchen drei Kantonen 
werden die Landessprachen 
Deutsch und Französisch als 
Amtssprachen verwendet? 
A. Freiburg, Genf und Wallis                    
B. Tessin, Graubünden und Bern 
C. Bern, Freiburg und Wallis                    
D. Neuenburg, Solothurn und Basel 
 

3. Was ist ein Referendum? 
A. Die Möglichkeit des Stimmvolkes, einen 
     Verfassungsartikel vorzuschlagen 

B. Die Möglichkeit des Stimmvolkes über ein     
     Gesetz abzustimmen 
C. Das Gleiche wie eine Petition 
D. Ein Auftrag an den Bundesrat, ein Gesetz  
     auszuarbeiten 
 
ถ้าสนใจดตูวัอยา่งข้อสอบเตม็รูปแบบ เชิญเข้าไปด ูและ
ลองท าได้ท่ี 
http://www.einbuergerungstest-aargau.ch/ 
http://www.be.ch (แล้วพิมพ์ค าว่าEinbürgerungstest 
ในชอ่งค้นหา ก็จะพบตวัอยา่งข้อสอบแล้วคะ่) 
 

ฉันเอาใจช่วย พวกเราทุกคน ส าหรับการเตรียมตวัให้
พร้อม ในการมาเป็นคนสวิส แล้วเม่ือฉันได้เป็นเม่ือไหร่  
ฉันจะบอก ว่าเป็นคนสวิสน่ี มันดียังไง ท าไมใครๆ ก็
อยากเป็นกันนัก กันหนา ไม่ใช่เฉพาะพวกเราคนไทย
เท่านัน้น่ะ จะบอกให้.....อีกอย่างท่ีฉันอยากบอกพวก
เราก็คือ สิ่งหนึ่งท่ีท าให้ฉันได้เรียนรู้จักประเทศสวิตฯ 
มากขึน้  ไม่ว่าจะเป็นระบบประกันสุขภาพ  ระบบ
ประกันสังคม(สามเสา) กฎหมายครอบครัว ฯลฯ จาก
การได้อ่าน ได้ฟังสมัมนา หวัข้อกฎหมาย ความรู้ทัว่ไป 
ในฐานะสมาชิก และต่อมาก็เป็นคณะกรรมการของ
สมาคมหญิงไทยเพ่ือหญิงไทยฯ คะ่..ฉันจึงไม่รู้สึกอะไร
กั บ ก า ร ท่ี ต้ อ ง ท า บ ท ท ด ส อ บ นั ้น  ฉั น เ ข้ า ใ จ

สวิตเซอร์แลนด์ ก็แหม จะเลือก
ใ ค ร เ ข้ า ม า เ ป็ น ส ม า ชิ ก ใ น
ครอบครัวทั ง้ ที  ก็ อยากไ ด้ ท่ี มี
คุณภาพมากขึน้อีกหน่อย เขาก็
เลยต้องเข้มงวดขึน้  โชคดีของ
เพ่ือนๆฉัน 3 คน ท่ีตา่งก็อยู่ท่ีน่ีกนั

มาเกือบจะสิบปีแล้ว แตเ่พิ่งจะได้ท าเร่ืองขอ ก็เม่ือคราว
ท่ีพ่ีๆ ชาวสมาคมหญิงไทย มาพดูให้ความรู้  และตอนนี ้
พวกเธอทัง้หลายก็ได้เป็นคนสวิสกนัไปเรียบร้อยเม่ือปีท่ี
แล้วน่ีเอง......................  

http://www.einbuergerungstest-aargau.ch/
http://www.be.ch/
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กฎหมายใหม่ เริ่มใช้ต้ังแต่ปี 2014                

 
เม่ือเอย่ถึงค าว่ากฎหมาย เช่ือวา่พวกเราทกุคนรู้จกัเป็น
อยา่งดี คือ เป็นอะไรท่ีเราต้องปฏิบตัิตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด ถ้าไมท่ าตาม หรือท าผิด แล้วถ้าถกูจบัได้  ก็จะ
มีความผิด ซึง่โทษนัน้ ก็มีตัง้แตก่ลา่วตกัเตือน เสีย
คา่ปรับ ยดึทรัพย์ หรือติดคกุ ฯลฯ 
เพราะฉะนัน้เร่ือง ท่ีอยากจะน าเสนอในตอนนีก็้คือ 
กฎหมายท่ีบงัคบัใช้ในปีนี ้ส าหรับคนท่ีอาศยัอยูใ่น
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นกฎหมายท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั ไมรู้่
ไมไ่ด้คะ่ กฎหมายท่ีวา่มีดงันีค้ะ่  
 

1. ค่าปรับ การขบัรถเร็ว และจอดรถในท่ีห้ามจอด ใน
กรณีท่ีได้รับใบสัง่ เจ้าของรถจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ ใน
การจา่ยคา่ปรับ ไมมี่สิทธ์ิอ้างวา่เขาไมไ่ด้เป็นผู้ขบั และ
ไมรู้่วา่ใครขบั 
 

2. การเปิดไฟรถในเวลากลางวัน  
รถยนต์ และรถจกัรยานยนต์ ต้องเปิดไฟ ระหวา่งขบัรถ
ในเวลากลางวนั ไมเ่ชน่นัน้ อาจต้องจา่ยคา่ปรับ ตัง้แต ่
40 ฟรังค์สวิสขึน้ไป.... 
 

3. อัลกอฮอร์ในผู้ขับข่ีมือใหม่ ในชว่งระยะทดลอง 
3 ปี อนญุาตให้มีอลักอฮอร์ในเลือดได้ ไม่เกิน 0.1 
Promille   เคร่ืองดื่มอลักอฮอร์ เป็นของต้องห้าม
ส าหรับ นกัเรียนเรียนขบัรถ ครูผู้สอน รวมทัง้ผู้ท าหน้าท่ี
นัง่เป็นเพ่ือนผู้ขบัข่ีด้วย 
 

4. ผู้ใหญ่ท่ีมีกัญชาไว้ในครอบครองไมเ่กิน 10 กรัม เม่ือ
ตรวจพบจะต้องเสียคา่ปรับ เป็นเงิน 100 สวิสฟรังค์ 
โดยไมมี่การจดบนัทกึใดๆ ไว้เป็นหลกัฐาน และไมมี่คดี 

 
 
 
ใดๆติดตวั แตส่ าหรับวยัรุ่น (อาย ุ14-18 ปี) ถ้าพวกเขา
ถกูจบัได้วา่มี กญัชาในครอบครอง พวกเขาจะได้รับการ
ลงโทษตามความผิดของผู้ เยาว์   ในการพิจารณาคดียงั
ใช้กฎหมายผู้ เยาว์เดมิ ซึง่โทษจะหนกักว่าของผู้ใหญ่ 
  

5. ส าหรับคนงาน ท่ีท างานบ้าน ตัง้แต ่5 ชัว่โมง หรือ
มากกวา่ ตอ่สปัดาห์ ให้กบัเจ้านายคนเดียวกนั เจ้านาย
จะต้องจา่ยคา่จ้าง ให้ตามคา่จ้างขัน้ต ่า แล้วแตว่ฒุิ
การศกึษา หรือประสบการณ์ในสายอาชีพ คือ อตัรา
คา่จ้างระหว่าง 18.55 - 22.40 ฟรังค์สวิส ตอ่ชัว่โมง  
 

6. การลดหย่อนภาษีเงนิรางวัลลอตเตอร่ี ผู้ ท่ีได้
รางวลั จนถึง 1,000 ฟรังค์สวิส 
ไมต้่องเสียภาษีเงินได้ ณ ท่ี
จา่ย ให้แก่รัฐบาล และคณุ
สามารถน าเงินรางวลัท่ีได้มา 
หกัออก 5 เปอร์เซ็นต์ ก่อน
น าไปคิดเป็นเงินรายได้ เพ่ือ
จา่ยภาษีปลายปี แตต่ลอดทัง้ปี สามารถหกัได้ไมเ่กิน 
5,000 ฟรังค์สวิส 
 
 
แปลเรียบเรียงโดย ล าดวน 
ท่ีมา: http://www.beobachter.ch/justiz-
behoerde/gesetze-recht/artikel/gesetze_das-gilt-
neu-ab-2014/ 
 

 

 

 

http://www.beobachter.ch/justiz-behoerde/gesetze-recht/artikel/gesetze_das-gilt-neu-ab-2014/
http://www.beobachter.ch/justiz-behoerde/gesetze-recht/artikel/gesetze_das-gilt-neu-ab-2014/
http://www.beobachter.ch/justiz-behoerde/gesetze-recht/artikel/gesetze_das-gilt-neu-ab-2014/
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สาระน่ารู้ จากสมาคมทนายความรัฐเบิร์น 
ตอน.....กฎหมายแรงงาน....  

 
 

   ถาม ผมขบัรถแขง่เร็วมากจงึถกูยึดใบขบัข่ี 2 ปี แต่
อาชีพของผมคือขบัรถ ตอนนีน้ายจ้างให้ออก 
นายจ้างมีสิทธิท าแบบนีไ้ด้หรือ 

  ตอบ การท่ีนายจ้างจะให้ลกูจ้างออกก่อนครบ
สญัญาจ้างงาน เขาต้องมีเหตผุลส าคญั
ประกอบด้วย เม่ือคณุท าความผิดจนไม่
สามารถปฏิบตังิานตอ่ไปได้ นายจ้างจงึ
สามารถให้ลกูจ้างออกจากงานหรือเลิกจ้างได้ 

 

   ถาม ก่อนคลอดลกูท างาน 100 เปอร์เซ็นต์ หลงั
คลอด อยากลดลงเป็น 60 เปอร์เซ็นต์ นายจ้าง
ไมเ่ห็นด้วย จะท าอย่างไร 

   ตอบ เปล่ียนไมไ่ด้ ถ้านายจ้างไมย่อม 
 

   ถาม ลกูน้องในท่ีท างานชอบเท่ียวกลางคืนและด่ืม
จดั มาท างานสายบอ่ยมากและท างาน
ผิดพลาด ผมได้เตือนทางจดหมายและทาง
วาจาหลายครัง้แล้วถ้าไมดี่ขึน้จะเลิกจ้าง แต่
เขาไมป่รับปรุงตวัเอง จงึให้ออกจากงานทนัที 
แตเ่ขาไมย่อมรับการเลิกจ้างงาน ขอค าแนะน า 

   ตอบ ลกูจ้างคนนีล้ะเลยไมน่ าพาตอ่ค าสัง่ของ
นายจ้าง ถึงแม้จะได้รับจดหมายเตือนหลาย
ครัง้แล้ว การเลิกจ้างทนัทีจงึชอบด้วยกฎหมาย 

   
 
 

 
 
 ถาม ลกูสาวท างานในร้านขายเสือ้ 60 เปอร์เซ็นต์  

อยากท างานอีก 40 เปอร์เซ็นต์ ในร้านขาย
หนงัสือ ต้องขออนญุาตนิายจ้างคนท่ีหนึง่ไหม  

ตอบ ไมต้่องขอ  ถ้างานท่ีสองไมท่ าให้งานแรก
เสียหาย 

 

ถาม ตามสญัญาจ้างงาน สถานท่ีท างานคือเบร์ิน 
ตัง้แตเ่ดือนนีน้ายจ้างย้ายส านกังานไปซูริค ฉนั
ต้องไปท างานท่ีซูริคด้วย ต้องยอมรับไหม 

ตอบ ถ้าท่ีท างานใหมเ่ป็นท่ีถาวร ให้นายจ้างและ
ลกูจ้างตกลงกนัก่อน ถ้าฝ่ายใดไมเ่ห็นด้วย เม่ือ
สญัญาจ้างแรงงานสิน้สดุลง นายจ้างอาจจะไม่
ตอ่ให้อีก 

 

ถาม ฉนัเป็นแมเ่ลีย้งลกูเด่ียว สญัญาจ้างงาน 
ท างานวนัพธุถึงวนัศกุร์ บดันีห้วัหน้าสัง่ให้มา
ท างานวนัจนัทร์ด้วย ต้องปฏิบตัิตามค าสัง่ไหม 

ตอบ ไมต้่อง ถ้าคณุคดิว่าคณุท าไมไ่ด้ เพราะคณุมี
ภาระเลีย้งดลูกู  และเป็นวนัท่ีไมอ่ยูใ่นสญัญา
จ้างงาน 

 

ถาม ฉนัท างานในโรงเรียนอนบุาลมา 7 ปีแล้ว ต้น
เดือนกรกฎาคม 2013 ได้รับการผา่ตดัหลงั 
แพทย์สัง่ให้พกังานจนถึงปลายปี 2013 แต่
นายจ้างจะให้หยดุท างานเดือนพฤศจิกายนนี ้ 

ตอบ นายจ้างท าไมไ่ด้ เพราะผิดกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน ลกูจ้างมีระยะเวลา ท่ีเรียกวา่ 
Sperrfrist ซึง่ขึน้อยูก่บัระยะเวลาท างานว่านาน
เทา่ใด เชน่ ท างานครบ 1 ปี ได้ 30 วนั สองปีถึง 
5 ปี ได้ 90 วนั  หกปีขึน้ไป ได้ 180 วนั   

 
 แปลและเรียบเรียงโดย..ก.ไตรค า  
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เรื่องเล่าเม่ือข้าพเจ้ามาอยู่สวิตเซอร์แลนด์...  
ตอน..ข้าพเจ้าเป็นได้แคบ่คุคลเกรด B ขณะท่ีเขาสอง

คนได้เกรด C เรียบร้อยแล้ว               โดย โยทะกา 

         
โยทะกาเป็นคนไทยท่ีย้ายมาอยูส่วิตฯ โดยการ

ย้ายตามสามี (ท่ีไมใ่ชค่นสวิส) เราสามคน (พอ่-แม-่ลกู) 
จงึเป็นตา่งด้าวเตม็ขัน้ทัง้สามคน สามีโยทะกา มาจาก
ประเทศในสหภาพยโุรป จงึได้ใบอนญุาตพ านกัประเภท 
B มีอาย ุ5 ปี เราได้เหมือนกนัหมดทัง้สามคน ในตอน
แรก(โยทะกาถือพาสปอร์ตไทย ถือสญัชาตไิทย สว่นพอ่
กบัลกู ถือพาสปอร์ตยโุรป) อนันีโ้ยทะกาไมแ่นใ่จนกัว่า
แตล่ะเขตการปกครอง จะออกใบอนญุาตพ านกัให้
เหมือนกนักบัท่ีโยทะกาและครอบครัวได้รับหรือไม่? แต่
ท่ีโยทะกาได้จากเทศบาลเมืองท่ีโยทะกาอาศยัอยูเ่ป็น
แบบนัน้คะ่  

โยทะกาไมไ่ด้เดือดร้อนอะไรกบัประเภทของ
บตัร ท่ีตวัเองถืออยู ่ได้แบบไหนก็อยูแ่บบนัน้มาเร่ือยๆ 
จนได้รับจดหมาย ให้ไปตอ่อายใุบอนญุาต พร้อมมี
แบบฟอร์มให้กรอกแนบมาด้วย จริงๆ แล้วใบอนญุาต
ของโยทะกายงัไมห่มดอาย ุเพราะย้ายตามหลงัสามีมา
ราวๆ คร่ึงปี แตท่างการเขายึดอายใุบอนญุาตของสามี
เป็นหลกั โยทะกากบัลกูจงึต้องไปตอ่อายดุ้วย วนัไปตอ่
อายใุบอนญุาต ปรากฏวา่ทางเทศบาลเขาปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร์จงึท าอะไรไมไ่ด้ ต้องกลบับ้านมือ
เปลา่ สามีอตุส่าห์ลางานหนึ่งวนั เป็นอนัวา่ลางานฟรี 
(โทษฐานไมโ่ทรศพัท์ไปถามก่อน) สามีจงึโยนภาระมา
ให้โยทะกา บอกวา่ให้ลองไปย่ืนเร่ืองตอ่อายใุบอนญุาต

ด ูย่ืนแทนสามีและลกูด้วย แม้จะไมแ่นใ่จ แตโ่ยทะกาก็
ไปพร้อมพาสปอร์ต แบบฟอร์ม และใบอนญุาตของลกู
และสามี น าไปย่ืนให้เจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีเขาแจ้งวา่คน
ตา่งด้าวท่ีไมไ่ด้มาจากสหภาพยโุรปนัน้ ต้องไปท าเร่ือง
ด้วยตวัเอง สว่นคนท่ีมาจากสหภาพยโุรปไมต้่องไปเองก็
ได้  วา่แล้วก็รับแบบฟอร์มไปตรวจสอบความเรียบร้อย 
เอาพาสปอร์ตไปถ่ายส าเนา และเอาบตัรอนญุาตเลม่ท่ี
จะหมดอายไุว้ด้วย แล้วเชิญให้โยทะกากลบับ้าน บอก
วา่ให้ไปนอนตีพงุรอได้เลย จะมีจดหมายแจ้งไปวา่ให้มา
รับใบอนญุาตใหมว่นัไหน   

โยทะกามานอนตีพงุรอราวๆ สองอาทิตย์ ก็
ได้รับจดหมาย แต่ที่แปลกคือ จดหมายมาสองฉบบัใน
ซองเดียวกนั ฉบบัแรกแจ้งให้พอ่กบัลกูไปรับใบอนุญาต
ใหม ่พร้อมยอดเงินท่ีต้องช าระกบัสถานภาพใหมท่ี่ได้
เล่ือนขัน้จากเกรด B ไปสูเ่กรด C ซึง่เป็นสถานภาพของ
การได้สิทธิพ านักแบบถาวร สว่นจดหมายอีกฉบบั
แจ้งให้โยทะกาติดตอ่ส านกังานทะเบียนราษฎร์ โดยให้
โทรศพัท์ไปนดัหมายเวลาและน าพาสปอร์ตพร้อม
จดหมายท่ีได้รับไปด้วย โยทะกาได้แตค่ิดในใจ “เอ๊ะ ..
เราท าอะไรผิดระเบียบรึ?” เลยโทรศพัท์ไปถามให้หาย
แคลงใจ เจ้าหน้าท่ีรับสายถามถึงเลขอ้างอิงในจดหมาย 
แล้วถามวา่ เราสะดวกนดัวนั เวลาไหน พร้อมอธิบาย
เสร็จสรรพถึงท่ีตัง้ของส านกังานทะเบียนราษฎร์ แตไ่ม่
ยกับอกว่าต้องไปท าอะไร  

จนถึงวนันดัโยทะกาถือจดหมายและพาสปอร์ต
ไปตามนดั ไปเจอเจ้าหน้าท่ีเป็นมิตรและอธัยาศยัดีเขา
รับพาสปอร์ตและจดหมาย ไปตรวจสอบข้อมลูจาก
คอมพิวเตอร์ แล้วบอกให้โยทะกาไปเข้าห้องส่ีเหล่ียม
เล็กๆ มมุห้อง เสียงเจ้าหน้าท่ีบอกมาตามล าดบัวา่ให้
โยทะกาปฏิบตัตินอย่างไร เร่ิมด้วยเซ็นช่ือหน้าจอเล็กๆ 
ท่ีเห็น ตอ่ด้วยป๊ัมนิว้ชีส้องข้างท่ีเคร่ืองส่ีเหล่ียม แล้วก็
มองกล้องเพ่ือถ่ายรูป เป็นอนัเสร็จพิธี  ออกจากห้อง
ส่ีเหล่ียมมาเจ้าหน้าท่ี ก็คืนพาสปอร์ตให้โยทะกาพร้อม



 รวงข้าว/เมษายน 2557  
17 

ย่ืนใบเสร็จให้ไปช าระเงิน 20  ฟรังค์ท่ีห้องข้างๆ แล้ว
เจ้าหน้าท่ี ก็อ าลาโยทะกาโดยไมใ่ห้อะไรสกัอยา่ง บอก
แคว่า่ ราวๆ สองอาทิตย์ จะได้รับจดหมายแจ้งไป 
เป็นอนัวา่โยทะกาก็ต้องร้องเพลงรอตอ่ไป 

นอนตีพงุรออีกรอบ ราวๆ สองอาทิตย์ผา่นไป 
โยทะกาก็ได้รับจดหมาย ให้ไปรับใบอนญุาตท่ีแผนก 
ทะเบียนราษฏร์ของเทศบาล พร้อมด้วยยอดเงินท่ีต้อง
ช าระ โยทะกา ถือจดหมายไปรับใบอนญุาตด้วยอาการ
แอบลุ้นไปด้วย เพราะไมรู้่วา่ตวัเองจะได้ใบอนญุาต
แบบใดกนัแน ่ เน่ืองจากขัน้ตอนตา่งกบัสองคนพอ่ลกู
ยิ่งนกั พอไปรับจงึเห็นวา่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้ คือ
บตัรอนญุาตของโยทะกาเป็น ใบอนุญาตพ านัก

ประเภท B แบบรอบแรกท่ีได้รับ ไมไ่ด้เล่ือนขัน้เป็น
เกรด C แบบพอ่กบัลกู ความตา่งของบคุคลตา่งด้าว
ท่ีมาจากประเทศท่ีสาม ท่ีย้ายตามสามีมา จงึเป็นเชน่นี ้
แตน่ยัวา่หากอยู่ต่อไปอีกห้าปี คนท่ีได้เกรด C อาจมี
สิทธ์ิขอเป็นพลเมืองสวิส สว่นคนท่ีได้เกรด B สองรอบ
แบบโยทะกาอาจได้เล่ือนขัน้ไปเป็นเกรด C ซึง่อนันัน้
เป็นเร่ืองของอนาคตข้างหน้าท่ียงัไม่รู้วา่จะเกิดการ
เปล่ียนแปลงอะไรขึน้บ้าง ตอนนีแ้ม้โยทะกาจะเป็นแค่
บคุคลเกรด B แตก็่อดจะอวดใบอนญุาตกบัคนได้เกรด 
C แบบยืดๆ ไมไ่ด้ เพราะใบอนญุาตของโยทะกาเป็น 

      
แบบบตัรประชาชนมีรูป มีลายนิว้มือ ดดีูมีชาติตระกลู  
และในใบอนญุาตพ านกัของแตล่ะคน จะมีข้อมลูทาง
ชีวภาพของบคุคลนัน้ๆ และยงัระบหุมายเหตไุว้ด้วย 
เชน่ บคุคลจากประเทศท่ีสาม, เป็นสมาชิกของ
ครอบครัวท่ีมาจากสหภาพยโุรป,บคุคลจากประเทศท่ี

สามท่ีแตง่งานกบัชาวสวิส ฯลฯ 
แตใ่บอนญุาตของคนได้เกรด C กลบัเป็นบตัรแบบเดมิ
คือบตัรสีเทาพบัสองทบ ด้านซ้ายมีรูปเก่าๆ เม่ือห้าปีท่ี
แล้วแปะอยูเ่ชน่เดมิ มีแตห่น้าขวาท่ีได้รับการเปล่ียน
สถานภาพสิทธิพ านกั...เห็นไหมคะ? แม้วันนีโ้ยทะกา
จะยังไม่ได้เล่ือนขัน้ แต่ได้อัพเกรดบัตรนะคะท่าน
ผู้อ่าน 
หมายเหตุ ว่าด้วยใบอนญุาตพ านกัในสวิตเซอร์แลนด์
นัน้มีหลายประเภทคะ  คร่าวๆ เทา่ท่ีโยทะการู้มีดงันี ้
 ใบอนญุาตพ านกัประเภท L สิทธิพ านกัน้อย

กวา่ 1 ปี ส าหรับผู้ ท่ีขอมาอยู่ชัว่คราว ด้วย
เหตผุลส าคญัอยา่งใด อย่างหนึง่  

 ใบอนญุาตพ านกัประเภท B  สิทธิพ านกั
ส าหรับบคุคลท่ีมาจากจากสหภาพยโุรป/ 
ประเทศสมาชิกในสมาคมการค้ายโุรป มีอาย ุ5 
ปี  สว่นบคุคลท่ีแตง่งานกบัชาวสวิส จะได้แบบ 
ปีตอ่ปี จนครบ 5 ปี  แล้วจงึมีสิทธิขอแบบ
พ านกัถาวร ประเภท C หรือขอสญัชาตสิวิส 
และส าหรับบคุคลจากประเทศท่ีสามได้สิทธิ 1 
ปี เม่ือตอ่อายคุรบ 5 ปีอาจได้สิทธิ 2 ปี, 5 ปี 
หรือสิทธิถาวร 

 ใบอนญุาตพิ านกัประเภท C  สิทธิพ านกัถาวร
ส าหรับบคุคลท่ีมาจากจากสหภาพยโุรป/ 
ประเทศสมาชิกในสมาคมการค้ายโุรป ท่ีอยู่
ครบ 5 ปี หรือบคุคลจากประเทศท่ีสามท่ีอยู่
ครบ 10 ปี 

นอกจากนีย้งัมี ประเภท G, Ci, N, F, S ตาม
ประเภทของบคุคล...... 
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เร่ืองท่ีควร แบ่งปัน      โดย จอม 

ธรรมะคืออะไร มีประโยชน์จริงขนาดไหน หรือเป็นเพียง
พิธีกรรมท่ีกระท าไปเพ่ือสนองความอยากสว่นตนให้ได้
พอสบายใจเท่านัน้? ตวัอยา่งในชีวิตจริงนา่จะพอ
อธิบายให้เห็นภาพชดัขึน้บ้างไมม่ากก็น้อย 

                
ประมาณเดือน สิงหาคม ปี 2556 พระอาจารย์
นวลจนัทร์และคณะศษิย์ได้เดนิทางไปให้สมัภาษณ์
นิตยสาร Secret คอลมัน์ "ธรรมะ360 องศา" ท่ี
ส านกัพิมพ์อมรินทร์ฯ ท่ีนัน่ท่านมีก าหนดจะต้องพบปะ
กบัผู้อ่านท่ีทาง ส านกัพิมพ์คดัเลือกมาตามปกตเิพ่ือ
ตอบค าถามและแนะน าข้อธรรมะเพ่ือให้สามารถใช้
แก้ปัญหาได้ตามควรตอ่ผู้อา่นทา่นนัน้ๆ  
คณะทัง้หมดเร่ิมพดูคยุกบัท่านผู้อา่นท่ีมาพบ
ประมาณ เวลาบา่ยโมงตรง....วนันัน้ประเด็นส าคญัคือ
ครอบครัวหนึง่ท่ีคุณพ่อและคุณแม่นัน้ทุกข์แสน

สาหัส เพราะลกูชายของเขาทัง้สองนัน้ ก าลงัจะถกูไล่
ออกจากการเรียนมหาวิทยาลยั เพราะตลอด 3 ปีท่ีผา่น
มาลกูชายของพวกเขาไมเ่ข้าเรียนเลย! และเอาแตต่ิด
เพ่ือน พากนัรวมกลุม่มัว่สมุไปตามท่ีตา่งๆ... 
ยกเว้นห้องเรียน... 
วนันัน้พระอาจารย์ และพี่ธเนศนัง่คยุกบัคณุพอ่ คณุ
แม ่ในขณะท่ี พระเดวิส ลกูศิษย์ทา่นพระอาจารย์
นวลจนัทร์ กิตตปัิญโญและผม ถกูแยกมานัง่คยุกบัลกู
ชายวยัรุ่นคนนัน้ ซึง่มีอายเุท่ากบัท่านเดวิส พระวยัรุ่นท่ี
มีอายบุวชแค ่3 เดือนพอดี…. 
ตลอดการสนทนาเดก็หนุม่วยั 20 ท่ีอยูใ่นสภาพ 

อิดโรย ผอม ไมส่มวยั นัง่คีบบหุร่ีไฟฟ้าตดิมือแทบ
ตลอดเวลา ยิงค าถามใสพ่ระใหมล่กูคร่ึง และผมอยา่ง
มากมาย...ไมเ่ว้นแม้แตค่ าถามวา่ 
 "พญานาคหน้าตาเป็นยงัไงครับ?" 
ระหวา่งเวลาอนัยาวนาน ผมมองเข้าไปห้องด้านใน เห็น
คณุพอ่และคณุแม่ แอบปาดน า้ตาระหวา่งการสนทนา
กบัทา่นพระอาจารย์…..สว่นเดก็หนุม่ก็เร่ิมเกิดความ
สนใจในพระลกูคร่ึงวยัรุ่นท่ีบวชอยู่ป่ามาแล้ว
กวา่ 3 เดือน เขาซกัถามไมห่ยดุ..และเร่ิมเลา่ปัญหาของ
เขาให้ทีมงานได้รับฟัง...เขาติดอกติดใจจนต้องโทรตาม
เพ่ือนสนิทในก๊วนมาร่วมพดูคยุอีกหนึง่คน 
 

สิ่งท่ีเขาเลา่...มนัชา่งเหมือนในละครน า้เน่าหลงัขา่ว จน
ยากท่ีจะแยกแยะได้วา่ เขาเลียนแบบละคร หรือละคร
เอาชีวิตของเขาไปสร้างกนัแน่....สรุปได้วา่เป็นเร่ือง
ของ "คุณหนูไฮโซ กับแก๊งค์เพื่อนเดก็เส้นใหญ่ ที่
ท าทุกอย่างได้ตามใจโดยไม่ต้องเกรงกฏหมาย" 
การสนทนาวนันัน้ด าเนินไปเร่ือยๆ ผา่นเวลา ท่ีเดนิไปไม่
หยดุ....และไปจบการสนทนาท่ีเวลา ตีหนึง่ ! 
ในสภาพท่ีวงสนทนาด้านในต้องนัง่รอวงสนทนาแบบ
วยัรุ่นด้านนอกท่ียงัไมย่อมจบลงง่ายๆ 
หลงัจบการสนทนาคณุพอ่คณุแมช่องเขา มีสีหน้าดี
ขึน้ เพราะได้เห็นวา่ลกูชายสามารถนัง่คยุกบัพระได้
ตลอดเวลา 12 ชม. ด้วยทา่ทีท่ีเป็นบวก... 
 

หลงัการสนทนา..ทา่นพระอาจารย์ และทีมงานตดัสินใจ
วา่จะตามดแูละให้ความชว่ยเหลือครอบครัวนีต้อ่ไป
ตามสมควรของเหตปัุจจยั... 
 

ตามท่ีได้ฟังมาคณุพ่อและคณุแมท่ัง้สองทา่นเป็นคน
เคร่งครัด และหมัน่รักษาศีล 5 อยา่งตัง้ใจ เขาปฏิบตัิ
ธรรมอยา่งตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ....แตค่ าถามคือวา่หากใช้
ชีวิตในแนวทางท่ีดีขนาดนี ้แล้วท าไม ครอบครัวของ
พวกเขาจงึได้รับผลร้ายแรงเชน่นี.้....หรือวา่ประโยค  
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"ท าดีได้ดีมีที่ไหน ท าช่ัวได้ดีมีถมไป !!" นา่จะเป็น
จริงซะแล้ว 
ศรัทธาในคณุความดีเร่ิมสัน่คลอน ความมัน่ใจของเขา
พงัทลาย หลงัจากความพยายามในการกู้สถานการณ์
ทกุวิถีทาง...สดุท้ายพวกเขาก็ "ต้องยอม" บากหน้ามา
หาพระองค์หนึง่ท่ีเขียนคอลมัน์ลงหนงัสือ ซึง่ตนเองก็ไม่
เคยได้รู้จกัและพบปะแตอ่ยา่งใด....บนอาการของการ
ไขวค่ว้าหา "ฟางเส้นสุดท้าย"....และอาจเป็น
ทางเลือกสดุท้าย ท้ายสดุ...ฟางเส้นนัน้คือ "ธรรม" 
 

การติดตอ่ระหวา่งทีมงานและครอบครัวดงักล่าวยงั
ด าเนินตอ่ไป บนความกงัวลอยา่งมากของผู้ เป็นพ่อ  
ทกุครัง้ท่ีเขาได้คยุกบัพวกเรา...สิ่งเดียวท่ีเราสมัผสัได้คือ
ทุกข์ที่ท่วมใจของเขาและภรรยา บน่ความเส่ียงสงู
ในการพบเจออนาคตท่ีลม่สลายของลกูชายอนัเป็นท่ีรัก
....เราเคยได้เห็นแม้แตน่ า้ตาของพอ่คนหนึง่ท่ีไหลลงมา
อาบแก้มอย่างไมอ่ายใคร เม่ือเขาเข้ามากราบทา่นพระ
อาจารย์ท่ียวุพทุธฯ ปทมุธานี ครัง้หนึง่ 
 

หลงัจากนัน้เด็กหนุม่ได้มีโอกาสไปเย่ียม "พระเพื่อน" 
เดวิส ท่ีธุดงคสถานฯวิวฏัฏะ ได้ไปลองนอนในป่าและให้
พ่ีๆทีมงานพาใช้ชีวิต...ในอีกด้านหนึง่ท่ีเขาไมเ่คยพบ
เจอ....2-3 วนันัน้ เขาได้พบบางสิ่ง...และได้ตัง้จิตตอ่
หน้าพระเพ่ือท่ีจะลงมือท าบางอยา่งในอนาคตเพ่ือ
ตนเอง...เงียบๆข้างใน โดยท่ีมิได้บอกความตัง้ใจนัน้
ตอ่ใคร 
 

ผ่านไปอีกหลายเดือน พวกเราเจอเขาอีกครัง้ท่ี
สนามบนิ เพ่ือพาเขาบนิไปใช้ชีวิตในยโุรปร่วมกบั
ทา่น พระอาจารย์และคณะ เป็นเวลาร่วม 2 เดือน บน
ความตัง้ใจวา่ เราทีมงานทกุคนจะตัง้ใจอยา่งดีท่ีสดุตอ่
เขา ให้โอกาสเขา และเป็นเพ่ือน เป็นพ่ีท่ีดีให้เขา โดยท่ี
ไมไ่ด้คาดหวงัผลส าเร็จใดๆ....เพราะนัน่ เป็นเร่ืองการ

ตดัสินใจของตวัเขาเอง...วา่จะน าพาชีวิตของตนตอ่ไป
อยา่งไร...และเราทกุคนคงไมอ่าจก้าวก่าย 
 
ที่ยุโรป...เพียงเวลาผา่นไปไมถ่ึง 2 สปัดาห์ เดก็หนุม่ก็
สร้างเร่ืองบางอยา่งขึน้ จนทีมงานต้องรีบน าเสนอตอ่
ทา่น พระอาจารย์ว่า "คงต้องสง่ตวัเขากลบัโดยดว่น !" 
…. ในการประชมุคืนนัน้ ทา่นพระอาจารย์ เห็นด้วยกบั
ข้อเสนอนัน้ และตดัสินใจท่ีจะสง่เขากลบัทนัทีท่ีมี
โอกาส... ด้วยสาเหตท่ีุว่า สิ่งท่ีเขาท าหากเกิดขึน้อีกครัง้
อาจน าความเส่ือมเสียมาสู่ศาสนา ตอ่ศรัทธาของญาติ
โยม รวมทัง้คณะสงฆ์ทัง้มวล …. จงึ "ไม่ควรเส่ียง" 
 

คืนนัน้ผมนอนลงด้วยอาการกระวนกระวายใจในการ
ตดัสินใจนี ้และรู้สกึลงัเล สองจิตสองใจ แตเ่ม่ือเป็นการ
ตดัสินใจของครูบาอาจารย์ร่วมกบัทีมงานทกุคน...ก็คง
ต้องปล่อยเขาไป...และการพดูคยุทกุสิ่งท่ีผา่นมากบัเขา
อาจจะยงัไมพ่อท่ีจะชว่ยอะไรได้ 
ผา่นไปอีกวนัตัว๋เคร่ืองบนิยงัหาไมไ่ด้ … เขาจงึยงัได้อยู่
ตอ่ … เราทกุคนตดัสินใจท่ีจะให้โอกาสเขาตอ่อีกจนถึง
วินาทีสดุท้ายก่อนถกูสง่ขึน้เคร่ือง...เขาจงึยงัไมไ่ด้ถกู
บอกกลา่วว่าจะถกูสง่กลบัคนเดียว 
จากนัน้สิ่งท่ีเกิดขึน้ตอ่เขาคือ....อยูเ่ป็นเพ่ือนและคอย
พดูคยุ 

 
 

คืนถดัไปในการประชมุทีมงาน..ทา่น พระอาจารย์ได้
กลา่ววา่ ทา่นรู้สกึไมเ่ป็นปกตติอ่การตดัสินใจท่ีมีไปแล้ว
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ในคืนวนัก่อน เพราะกลางดกึคืนนัน้ ทา่นก็รู้สกึได้ถึง
ความไมถ่กูต้องบางอย่างของการตดัสินใจท่ีท่านได้
เลือก...และทา่นเลือกท่ีจะเปล่ียนการตดัสินใจดงักล่าว 
" ให้เขาอยู่ต่อแหละ...เป็นยังไงก็เป็นกัน...อะไรจะ
เกิดก็เป็นเร่ืองของอะไร … ถ้าเขามาพึ่งเราแล้วเรา
ปฏิเสธเขา..แล้วเขาจะหันหน้าไปหาใครได้อีก " 
สีหน้าของทีมงานทกุคนดดีูขึน้ โลง่ขึน้...ผมรู้สกึโลง่ใจ 
 

เวลาผา่นไปอีกหลายสปัดาห์จนถึงกิจกรรม 
 "ชีวิตไมไ่ด้มีด้านเดียว" ท่ีเมือง Disentis,Switzerland 
ระหวา่งกิจกรรม "พระในบ้าน" ทา่นพระอาจารย์ได้
เรียกเด็กหนุม่คนนัน้ มานัง่ข้างหน้าเวทีข้างๆท่าน และ
ได้บอกให้เขาแบง่ปันเร่ืองราวของตนให้บรรดา แม่ๆ  ท่ี
อยูต่า่งแดนทัง้หลายได้ร่วมรับฟังเป็นธรรมทาน ….
เพราะทา่นรู้ดีวา่แม่ๆ หลายๆครอบครัวท่ีตา่งประเทศก็
ได้พบกบัปัญหาในลกัษณะนีเ้ชน่กนัแทบทกุครอบครัว 
 

...และการบอกเลา่ของเขาน่าจะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่ง
ถ้าได้รับการถ่ายทอดบอกตอ่.... 
เขาเร่ิมเลา่เร่ืองของตนอยา่งละเอียดขนาดท่ีวา่ บาง
เร่ือง แม้พอ่แมข่องตนก็ไมเ่คยได้รับฟัง... 
เขาสารภาพวา่เขา "ตดิกระดมุผิดเม็ด" ทกุอยา่งตลอด
หลายปีท่ีผ่านมาจงึไมเ่คยถกูต้อง... 
เขาบอกวา่..เขารับรู้ถึงความรักของพอ่กบัแมเ่สมอ...
และเขาก็รู้อยูล่กึๆว่าสิ่งท่ีท าไปนัน้มนัไมส่มควรท า 
แตเ่ขา "ไม่ชอบถูกต่อว่า"..สดุท้ายจงึ
ตดัสินใจ "ต่อต้าน" และ "ปกปิด" 
ระหวา่งการเลา่เร่ือง 
…คณุแมท่ี่ตา่งแดนหลายทา่นเร่ิมน า้ตาคลอ 
…เดก็หนุม่เร่ิมปาดหยดน า้ตาของตน 
….ทกุคนน า้ตาคลอ 
….ผมได้รับโอกาสออกไปเลา่เร่ืองหลายๆเร่ือง ท่ีเขาไม่
เคยได้รู้ให้เขาได้รับฟัง...เร่ืองของคณุพอ่ของเขา....เร่ือง
ท่ีเขาเกือบถกูสง่กลบั 

…ผมเลา่ไปด้วยอาการน า้ตาคลอ และตืน้ตนัข้างใน..
เพราะรู้สกึเห็นคณุของค าๆหนึง่ขึน้มาอย่างจบัจิตจบั
ใจ ค านัน้คือคือค าวา่ " โอกาส " 

        
 
ครัง้หนึง่ "พระแมน" พระลกูศษิย์อีกรูปของทา่นพระ
อาจารย์เคยถกูครอบครัวน ามา "ปลอ่ยวดั"(ตามภาษาท่ี
ทีมงานเราเรียกกนัเอง) และพระอาจารย์ท่านก็เมตตา
รับทา่นแมนมาบวช ด้วยค าอธิบายวา่  
" ให้เขามาแหละ...เป็นยงัไงก็เป็นกนั...อะไรจะเกิดก็เป็น
เร่ืองของอะไร … ถ้าเขามาพึ่งเราแล้วเราปฏิเสธเขา..
แล้วเขาจะหนัหน้าไปหาใครได้อีก " 
และครัง้นีก็้อีกเชน่กนั....ท่ี "โอกาส" ได้ถกูยิบย่ืนให้ผู้ ท่ี
ต้องการตามธรรม...เดก็หนุม่และครอบครัว 
 

คืนนัน้ในพิธีพระในบ้าน พระอาจารย์ได้เมตตาเลา่ชีวิต
ของทา่นในวยัเล็ก ท่ีครอบครัวต้องแตกแยก และทา่น
ต้องระหกระเหินอยา่งไร้ทิศทางไปกบัโยมพอ่ท่ี
พิการ และเคยต้องอยู่อยา่งยากจนจนต้องเร่ร่อน
ขอทาน คุ้ยของกินเอาตามกองขยะอยู่ถึง 2 ปี ! 
ทา่นกลา่ววา่ ท่ีทา่นรอดชีวิตมาจนทกุวนันี ้ก็เพราะวดั ก็
เพราะพระ หลวงปู่  หลวงตา ตามวดัตา่งๆ ท่ีได้เมตตา
ชว่ยเหลือ ให้ข้าวน า้ และท่ีพกัอาศยัตอ่ท่าน และโยม
พอ่ ไมอ่ยา่งนัน้ก็คงต้อง "อดตาย"….ทา่นเคยกลา่ววา่ท่ี
ทา่นรอดมาถึงวนันีไ้ด้เพราะ "ได้รับโอกาส"…ทา่นจงึ
เห็นคณุคา่ของการ  "ให้โอกาส" อยา่งซาบซึง้ในจิต...
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และจะไมล่ะเลยอยา่งแนน่อนหากได้มีโอกาสท่ีจะ
ได้ "ให้โอกาส" ตอ่ใครๆตามสมควร 
 

ในวัน้นัน้เดก็หนุม่ได้รับโอกาสของเขา....และเราแคแ่อบ
ลุ้นๆวา่ เขาคง "ไม่ใช้โอกาสเปลืองจนเกินไป" 
 

หลงัจากเดก็หนุม่เลา่เร่ืองของตนจบลง เขาเดนิเข้ามา
ก้มลงกราบขอบพระคณุตอ่ท่านพระอาจารย์  
ทา่นเดวิส และพี่ๆทีมงาน ท่ีได้เป็นเพ่ือนกบัเขา และให้
โอกาสแก่เขาตอ่ไป ด้วยน า้ตาแหง่ความตืน้ตนัของทกุ
คน  ผมบอกเขาวา่ "เร่ิมต้นตดิกระดุมใหม่ให้ถูกนะ" 
สิ่งเดียวท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดตอ่ทกุสิ่งท่ีเลา่มาคือ "ธรรม" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

                               ภาพประกอบ โดย จอม 
 

หลงัจากท่ีพระพทุธองค์ได้ตดัสินพระทยัให้โอกาสตอ่
สตัว์ทัง้ปวงด้วยการออกเดนิหน้าประกาศ "ธรรม" 
จากนัน้เป็นต้นมา "ธรรม" คือ โอกาส คือ แสงสวา่งของ
จิตทกุดวงท่ียงัทกุข์อยู่ ให้ได้ใช้อาศยัเพ่ือการหลดุพ้น
ออกจากกองทกุข์ทัง้ปวง 
 

โอกาส ท่ีเดก็จนๆคนหนึง่ และพอ่ท่ีพิการเคยได้รับ 
โอกาส ท่ีผู้ชายท่ีครอบครัวพามาปลอ่ยวดั คนหนึง่เคย
ได้รับ 
โอกาส ท่ีเดก็ลกูคร่ึงคนหนึง่เคยได้รับ 
โอกาส ท่ีจิตทกุดวงเคยได้รับ..... 

มาถึงวนันี ้โอกาสในการพ้นออกจากกองทกุข์ทัง้
ปวง ด้วย " ธรรม " ยงัคงมีอยู่ 
 

โอกาสท่ีเด็กหนุม่คนหนึง่ก าลงัได้รับการ "แบง่ปัน" 
และโอกาสท่ีเด็กหนุม่จะได้ "แบง่ปัน" ธรรม ท่ีเขาเพิ่งได้
สมัผสัด้วยชีวิตของตน เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่คนอ่ืนๆ
ตอ่ๆไป  
เพราะวนันีเ้ขาได้พบ "ธรรม" แล้ว ได้มีพระเป็น 
"เพื่อน" สนิทแล้ว ได้รู้จกัคณุคา่ของค าว่า โอกาส และ
การแบ่งปัน แล้วด้วยตนเอง ทัง้หมดคือ วงจรของการ 
"แบ่งปัน" ธรรม  "แบ่งปัน" โอกาส เพราะธรรม คือ
โอกาส โอกาส คือธรรม 

ไมว่า่ตอ่ไปจะเกิดอะไรขึน้กบัชีวิตของเดก็หนุม่ 
ผมเข้าใจเอาเองว่า เด็กหนุม่คงจะพอเร่ิมมองเห็นลางๆ
ได้แล้ววา่ท าไม คณุพอ่คณุแมจ่งึได้ตัง้ช่ือให้เขาตัง้แต่
เม่ือแรกเกิดวา่ น้อง"แบ่งปัน" 
ธรรมะมีประโยชน์เสมอในชีวิตจริง มิใชส่ิ่งท่ีอยู่หา่งไกล
เกินไขวค่ว้าแตอ่ยา่งใด เพียงแคล่งมือท าในสิ่งท่ีถกูต้อง
ตอ่ตนและผู้คนรอบข้าง... 
ธรรมะก็จะแสดงตนออกมาทันที   

ღ♥*¨*•►ღ♥*¨*•►ღ♥*¨*•►¸.•*¨*•►¸.•*¨*•►ღ♥*¨¸.•*¨*• 

 

 

เปรียบชีวิต 

กับฤดกูาล 
 
 

ฤดใูบไม้ผลิ  

เมลด็พืชพนัธุ์ตา่งๆเร่ิมงอกและโผลอ่อกมาจากพืน้ดิน ต้นไม้ที่ไร้
ใบในฤดูหนาว เร่ิมผลิดอกออกใบ สัตว์ต่างๆที่จ าศีลอยู่ใต้
พืน้ดิน ก็เร่ิมออกมาหาอาหารกิน  เหมือนกับการเกิด และการ
เร่ิมชีวิตใหม ่การริเร่ิมท าอะไรใหม่ๆ  อาจมีอปุสรรคบ้าง  เหมือน
ฝนท่ีตกกระหน ่าลงมาในฤดใูบไม้ผลิ ท าให้กลบีใบออ่นช า้แตฝ่น
ก็ให้ความชุ่มชืน้ และท าให้ต้นไม้จริญเติบโต  ชีวิตที่เรียนรู้จาก
ปัญหาและอปุสรรค  ยอ่มมีการพฒันาและเจริญเติบโตเช่นกนั.. 
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พลังสตรี  โดย นกฮกู 
   

   
เม่ือเป็นสมาคมหญิงไทยฯ เราก็น่าจะกล่าวถึง

เร่ืองท่ีเก่ียวข้องสกันิด เน่ืองเพราะวันที่ 8 มีนาคม เป็น
วนัสตรีสากล ซึ่งก่อตัง้มาแล้วกว่า 100  ปี  วนันีเ้กิดขึน้
เพราะมีสตรีผู้ ใช้แรงงานจ านวนหนึ่ง ลุกขึน้มาเรียกร้อง
สิทธิเพ่ือไม่ให้ถูกกดข่ีข่มเหง และเอารัดเอาเปรียบ
แรงงาน เพ่ือสิทธิอนัชอบธรรม และความเท่าเทียมกัน
ในสงัคม และกวา่ท่ีสหประชาชาตจิะยอมรับ ก็เสียเลือด
เนือ้ไปจ านวนมาก และใช้เวลาหลายปี 

วันสตรีสากล  มิ ใช่ เ พ่ื อ เฉลิมฉลองตาม
ประเพณีประจ าปี แต่เพ่ือตระหนักและให้คุณค่าว่า 
ผู้หญิงมีเกียรติและเท่าเทียมในฐานะท่ีเป็นสมาชิกหนึ่ง
ในสังคม   ให้ผู้ หญิงได้รับการปกป้องคุ้ มครองให้
ปลอดภัย จากความรุนแรง และยกระดบัคณุภาพชีวิต
ในด้านต่างๆ ผู้ ใช้แรงงานต้องได้รับการดูแลในด้าน
สวสัดกิาร สขุภาพความปลอดภยัในการท างาน  
ค ากลา่วท่ีว่า “หญิงคือมารดาของแผ่นดิน” คงไม่เกิน
ความจริง ดังนัน้เราผู้ หญิงก็ควรจะท าตนให้สมกับท่ี
ได้รับการยกย่อง เพราะลูกคืออนาคตของแผ่นดิน และ
อยู่ในมือของแม่ เราผู้ เป็นแม่จะน าโลกนีไ้ปทางใด และ
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึน้ ตนเองมีส่วนเก่ียวข้อง ในทุก
สถานะการณ์ 

โลกไมเ่คยหยดุนิ่ง สภาพสงัคมเปล่ียนไป  

เทคโนโลย่ีทันสมัยจนเรากระโดดตามแทบไม่ทัน  แต่
อย่างหนึ่งท่ีคงสภาพ คือ สถานะสภาพ ของผู้หญิง เม่ือ
เล็กเป็นลกูท่ีดีของพ่อแม่ มีสามีก็ต้องเป็นทัง้แม่บ้านแม่
เรือน รับผิดชอบงานบ้าน เป็นภรรยาท่ีดี เป็นแม่ท่ีเลีย้ง
ด ูอบรมลกูให้เป็นคนดี  

โลกในทกุวนันี ้ผู้หญิงมีโอกาสได้รับการศกึษาดี
ขึน้ ในมหาวิทยาลยั มีนกัศกึษาหญิงมากกว่านกัศกึษา
ชาย โอกาสการท างานในหน้าท่ีบริหารก็มากขึน้ แต่ถึง
อย่างไรจ านวนผู้บริหารส่วนใหญ่ยงัอยู่ในมือของผู้ชาย 
ผู้ชายยงัเป็นผู้จดัการ เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ออกกฎหมาย  
สมยัก่อนผู้หญิงเป็นแม่บ้านเต็มตวั full time job แตท่กุ
วันนีผู้้ หญิงขอออกไปท างาน เพ่ือชีวิตท่ีดีกว่า ในเม่ือ
ต้องการมีบ้านสวย ท่ีอยู่สุขสบาย ของใช้คุณภาพ 
อาหารอร่อยๆ มีเงินใช้คล่อง จบัจ่ายใช้สอยสะดวก จึง
จ าเป็นต้องท างานทัง้สองคน งานบ้านก็ยงัมากเท่าเดิม 
ท าให้ผู้ หญิงประสบปัญหาเร่ือง มีเวลาให้ครอบครัว
น้อยลง ขาดการดูแลลูกอย่างใกล้ชิด ปัญหาอ่ืนๆ 
ตามมา บ้านใดไม่มีปัญหาก็โชคดี แสดงว่าแม่บ้าน
บริหารเวลาและหน้าท่ียอดเ ย่ียม เ ป็นผู้ หญิง ท่ี มี
ความสามารถ  

งานบ้านสมยัใหม่ มีตวัช่วยให้ง่ายและสะดวก
ขึน้ สิ่งอ านวยความสะดวกสารพัด จะถูจะกวาด ก็มี
เคร่ืองมือเคร่ืองไฟฟ้าช่วย อาหารส าเร็จรูปช่วยลดเวลา 
การเตรียมอาหาร แต่กินบ่อยๆคงไม่ดี เพ่ือสุขภาพของ
ตนและคนในครอบครัว หันมาท าเองดีกว่า คงไม่
เสียเวลามากนกั  งานอ่ืนในบ้าน ผู้หญิงก็เรียนรู้การใช้
เคร่ืองไม้เคร่ืองมือ ไขควง สว่าน ค้อน ตะป ูผู้ หญิงรู้จกั
ใช้  รู้จักการซ่อมแซม  ท่อน า้ร่ัว ไม่ต้องโทรเรียกช่าง 
ลองซ่อมเองก่อน อาจไม่ใช่งานใหญ่เกินก าลงั หรือจะ
เปล่ียนหลอดไฟ เองก็ได้ ง่ายนิดเดียว ล้างรถ เปล่ียนล้อ
รถ ก็ไมเ่กินความสามารถของผู้หญิงแล้ว 
ของใช้ประจ าวนั ทัง้คอมพิวเตอร์ แลปท๊อป ผู้หญิงบาง
คนหาซือ้เองได้ ไม่ต้องคอยถามชายหนุ่มหรือสามี  



 รวงข้าว/เมษายน 2557  
23 

เผลอๆก็ตดัสินใจเลือกซือ้รถใช้เองได้ น่ีคือตวัอย่างของ
หญิงแกร่ง   
จากประสบการณ์ในการท างานท่ีเก่ียวข้องกบัหญิงไทย
ท่ีอยู่ในสวิตฯ ยังมีผู้ หญิงอีกหลายคนถูกเอารัดเอา
เปรียบ ไม่เฉพาะการท างานนอกบ้าน แต่ภายใน
ครอบครัว หลายคนถกูกดข่ี เอาเปรียบโดยสามี เหล่านี ้
เกิดกบัผู้หญิงท่ีด้อยโอกาส ยงัไม่เข้าใจภาษาท้องถ่ิน มี
ปัญหาการปรับตัวกับครอบครัวใหม่ วัฒนธรรมใหม ่ 
สามีหลายคนหมดความอดทน(เร็วจงั) หมดรักเร็วมาก 
เห็นภรรยาเป็นภาระ ถ้ายงัไม่มีลูกก็ยังดีหน่อย แต่ท่ีมี
ลกูแล้วเห็นลูกเป็นภาระอีก จับส่งกลบับ้านเลย ปัญหา
ครอบครัวจงึมากมาย  
ขอโอกาส ขอฝากข้อคิดกับเพื่อนๆหญิงไทย นะคะ 
ว่าให้ศึกษาคนที่ เราคิดจะฝากชีวิตไว้กับเขาก่อน 
และต้องเตรียมตัวพร้อมก่อนจะจากบ้านเมืองมา
ไกลเช่นนี ้แต่เม่ือมาแล้ว และมีปัญหาเกิดขึน้
เม่ือใด สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย ยินดีให้
ค าแนะน า โดยคุณสามารถ 
โทรศัพท์ 079 649 34 32 หรือ  
อิเมล์ vorstand@thaifrauenverein.ch 
ถึงอย่างไร ผู้หญิงก็ยงัเป็นผู้หญิงนะคะ เข้มแข็ง อดทน 
แข็งแรง ไม่แข็งกระด้าง งานหนกักว่าเดิม หน้าท่ี น่าท า 
หลากหลาย แต่ไม่เกินความสามารถ อย่าลืมใส่ใจกับ
คนข้างเคียงนะคะ ครอบครัวสขุสนัต์คะ่ 
 

 
 

 
 

ร้านขายยา 
                              
ร้านขายยา เป็นสถานท่ีส าคัญ
แหง่หนึง่ท่ีผู้ ป่วยจะไปเม่ือเจ็บป่วย ท่ีร้านขายยา มีเภสชั
กรท่ีส าเร็จการศกึษาทางด้านยารักษาโรคมาโดยเฉพาะ 
กรณีท่ีคุณป่วย เภสัชกรสามารถให้ค าแนะน าได้ และ
เป็นบริการท่ีไมเ่สียคา่ใช้จา่ย รวมทัง้อาจจดัยาให้คณุได้ 
หรือแนะน าให้คณุไปพบแพทย์ 
ร้านขายยาในสวิตฯ มียารักษาโรคทกุประเภท ยาส่วน
ใหญ่สามารถซือ้ได้ โดยไม่ต้องไปพบแพทย์ แต่ยาบาง
ชนิดต้องมีใบสั่งจากแพทย์จึงซือ้ได้ เช่น ยาแก้ปวดท่ี
รุนแรง หรือยาปฏิชีวนะ ฯลฯ การให้ยาดงักล่าว ผู้ ป่วย
ต้องได้รับการตรวจและวินิจฉัยจากแพทย์ก่อน  และ
ต้องใช้ยาตามท่ีแพทย์ก าหนดเท่านัน้ และไม่ควรน ายา
ดงักลา่วไปให้ผู้ อ่ืน แม้จะมีอาการป่วยคล้ายกบัคณุ 
ข้อส าคัญ เภสชักรเป็นผู้ดแูลยาให้ตรงตามใบสัง่แพทย์
และชีแ้จงวิธีการใช้ยา การเปิดบญัชีลูกค้าในครัง้แรก
ต้องเสียค่าธรรมเนียมนิดหน่อย หากคณุต้องการซือ้
ยาตามท่ีแพทย์สัง่ ควรไปท่ีร้านขายยาแห่งเดียวกนัเป็น
ประจ า เพ่ือไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมบ่อยๆ  เพราะการ
ซือ้ยา  จากร้านขายยาท่ีต่างร้านกัน ต้องเสีย
คา่ธรรมเนียมทกุแหง่คะ่  
ร้ า น ข า ย ย า  ใ ห้ บ ริ ก า ร ใ น ก ร ณี ฉุ ก เ ฉิ น  ใ น
วนัหยดุราชการ และเวลากลางคืนด้วย สอบถามได้จาก
หน่วยให้บริการฉุกเฉิน (เช่น โทร 1818 ท่ีให้บริการใน
ภาษาเยอรมนั ฝร่ังเศส อิตาเล่ียน และองักฤษ) การซือ้
ยาจากร้านขายยาฉุกเฉิน  ทางร้านขายยา จะคิด
ค่าบริการเพิ่ม 
บริษัทประกันสุขภาพให้ความคุ้มครองค่ายารักษาโรค
ตามท่ีแพทย์สั่ง และยาท่ีอยู่ในบัญชีรายช่ือท่ีเรียกว่า 
“รายช่ือยาเฉพาะ” 
ท่ีมา : www.migesplus.ch 
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  วันน้ีท่ีฉันรอ.....    โดย น้องพิม 

ครอบครัวของฉันอยู่ท่ี จงัหวดัพิษณุโลก เป็นครอบครัว
ท่ีมีฐานะปานกลาง มีอาชีพท านา ฉันมีพ่ีน้องรวมตวัฉัน
ด้วย 4 คน ฉันมีพ่ีสาว 2 คน พ่ีชาย 1 คน ฉันเป็นน้อง
นุชสุดท้อง ตอนเด็กฉันจะมีความผูกพันกับคุณตาคุณ
ยาย และน้าๆ ของฉันมาก เพราะว่าเม่ือฉันอายุได้
ประมาณ 5 ขวบ คุณแม่ของฉันต้องเข้าโรงพยาบาล
และคณุพ่อต้องไปดแูลคณุแม่ท่ีโรงพยาบาล ซึ่งอยู่อีก
จงัหวัดหนึ่ง ฉันจ าได้ว่า ช่ือโรงพยาบาลมโนรมย์ พวก
เราพ่ีน้องก็จะอยู่ในความดูแลของคุณตาคุณยายและ
น้าๆ ในความคิดของฉัน ครอบครัวของคุณแม่เป็น
ครอบครัวท่ีใหญ่มากๆ เพราะคุณแม่เป็นลูกคนโตของ
ครอบครัว มีน้องชาย 1 คน และน้องสาวอีก 10 คน ซึ่ง
น้องสาวคนเล็กของคุณแม่ อายุแก่กว่าฉันเพียง 1 ปี 
และเราจะมีความสนิทสนมกันมาก เราเล่นด้วยกันทุก
วนั เพราะว่าบ้านของฉัน อยู่ติดกับบ้านของคณุตาคณุ
ยาย ทุกเย็น ฉันและพ่ีๆ จะไปนั่งฟังคุณยายสวดมนต์
ไหว้พระ และท าแบบนีทุ้กๆ เย็น  พอน้า ๆ เร่ิมโตก็ไป
ท างานท่ีกรุงเทพฯ ช่วงเทศกาลถึงจะได้กลบับ้านมาหา
พวกเรา และวันท่ีพวกเรารอคอยกันทุกๆ ปี  ก็คือวัน
สงกรานต์ เพราะว่าท่ีบ้านคณุตาคณุยายจะนิมนต์พระ
มาฉันท์เพลท่ีบ้าน และมีการรดน า้ด าหวัผู้สูงอายุ และ
อีกสิ่งหนึ่งท่ีขาดไม่ได้และพวกเราเด็กๆ ต่างตัง้หน้าตัง้
ตารอคอย คือ ของฝากจากน้าๆ  ซึ่งก็คือ ข้าวเกรียบกุ้ ง 
ซึ่งจะมีขายท่ีสถานีรถไฟช่วงจงัหวดัอยธุยา น้าๆ จะซือ้
มาฝากพวกเราคนละถุง น่ีคือของมีค่าส าหรับพวกเรา
ในตอนนัน้ และทกุครัง้ท่ีน้าๆ เดินทางกลบัมาเย่ียมบ้าน
จะไม่เคยลืมเลย และพวกเราก็จะน าไปแบ่งให้กับ

เพ่ือนๆ ข้างบ้านได้กินด้วย  พอช่วงเช้าหลงัจากท าบุญ
เลีย้งเพลพระเสร็จ น้าๆ ก็จะเหมารถพาพวกเราไปเท่ียว
น า้ตก ซึ่งท่ีจงัหวัดบ้านเกิดของฉันนัน้มีน า้ตกมากมาย 
แต่ก่อนท่ีจะไปเล่นน า้ตกให้ตวัเปียกปอนกันแล้ว น้าๆ 
จะพาพวกเรา ไปกราบไหว้พระประจ าจงัหวดัพิษณุโลก 
(ถ้าเป็นคนท้องถ่ินจะเรียกว่า จงัหวดั พิ-โลก) คือ พระ
พทุธชินราช ท่ีวดัพระศรีรัตนมหาธาต ุหรือ วดัใหญ่ หรือ
บางครัง้เราก็จะได้ยินชาวบ้านเรียกว่า วดัพระพุทธชิน
ราช ซึ่งเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของประชาชนชาวจงัหวดั
พิษณุโลก ซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหนึ่งของ
จังหวัดพิษณุโลก หลังจากไหว้พระพุทธชินราชแล้ว 
พวกเราก็ไปเดินหาซือ้ของกิน  สิ่งหนึ่งท่ีครอบครัวของ
เราซือ้กินมาตัง้แต่ฉันจ าความได้จนถึงปัจจุบันจาก
ตลาดท่ีน่ีคือ เม่ียงค า  

 ต่อมาพวกเราทุกคนเติบโตและเรียนจบมัธยม
จากบ้านเกิด ก็ได้แยกย้ายกันไปเรียนท่ีตวัจงัหวดั คุณ
น้าคนเล็กสุดของบ้านได้ ย้ายไปเ รียนท่ี โรง เ รียน
อาชีวศึกษาของจังหวัด ส่วนฉันเรียนจบมัธยมศึกษา
ตอนต้น แต่เพราะฉันปวดหวัมาก จากการอ่านหนงัสือ
เตรียมสอบเข้าเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวดมาก
จนต้องเข้าโรงพยาบาล และไม่สามารถเรียนต่อได้ 
เพราะคณุแม่กลัวอาการปวดหัวจะก าเริบอีก ถ้าส่งให้
เรียนตอ่ ดิฉันจึงเดินทางเข้ากรุงเทพฯ มาอยู่กับน้าชาย
ท่ีเป็นทหาร โดยฉันช่วยขายของท่ีร้าน พอน้าชาย
ลาออกจากทหาร ไปท างานท่ีประเทศซาอุดิอาระเบีย 
ฉนัก็ได้กลบัมาอยูบ้่านเกิดอีกครัง้ แตอ่ยู่ได้ไม่นานก็ต้อง
เดินทางเข้ากรุงเทพฯอีก เพ่ือไปสมัภาษณ์งานท่ีบริษัท
ผลิตชิ น้ส่วนคอมพิวเตอร์   ซึ่ ง น้าสาวคนเล็กเป็น
ผู้จดัการเขียนใบสมคัรงานไปให้และดิฉันก็ได้ท างานท่ี
บริษัทแห่งนีเ้ป็นเวลาประมาณ 16 ปี จนลาออกมาท า
ธุรกิจสว่นตวั 
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 จดุเปล่ียนของครอบครัวของเรา คือตอนท่ี
พ่ีสาวของฉนัแตง่งาน พ่ีสาวและพี่เขยได้ซือ้บ้าน และ
ฉนัได้ย้ายมาอยู่กบัพ่ีสาว และเหตกุารณ์ท่ีท าให้
ครอบครัวของเราไมเ่คยลืม คือ คณุตาป่วยหนกั น้าสาว
คนท่ี 5 ลาออกจากงานเพ่ือต้องการท่ีจะมาดแูลคณุตา 
ซึง่อยูก่บัคณุยายและน้าสาวคนท่ี 10 แตค่ณุตาก็ได้จาก
พวกเราไป ในวนัท่ีน้าสาวคนท่ี 5 ลาออกจากงานและ
กลบัมาถึงบ้านพอดีในเช้าวนันัน้ ซึง่ตรงกบัวนัจกัรี พวก
เราทกุคนลางานกลบับ้านตัง้แตว่นันัน้และอยู่จดัการ
งานศพของคณุตา และในวนังานฌาปณกิจศพของคณุ
ตา มีชาวบ้านท่ีทราบขา่วมาร่วมงานทัง้หมด 1,500 คน 
ซึง่ลกูหลานได้ชว่ยกนัจดัท าของช าร่วยเตรียมไว้ แตไ่ม่
พอแจกผู้ ท่ีมาร่วมงาน เพราะคณุตาของฉนัเป็นท่ีนบัถือ
ของชาวบ้านแถบนัน้ และเป็นมคัทายกของวดัประจ า
หมูบ้่าน ฉันก็ยงัอยูก่บัพ่ีสาว 
และคณุน้าท่ียงัท างานอยูท่ี่
กรุงเทพฯอีก 4 คน พวกเรา
ทกุคนตา่งแยกย้ายกนัไปมี
ครอบครัว แตฉ่นัและน้า ๆ 
จะนดัพบปะพดูคยุกนัทกุ
วนัหยดุ และท่ีขาดไมไ่ด้ คือ
รับประทานอาหารร่วมกนั อาหารหลกัของพวกเราคือ 
ส้มต า ไก่ทอด ท่ีซอยอดุมเดช ฉนัและน้าสาวคนเล็กจะ
เป็นคนไปซือ้ทกุครัง้ และฉันยงัมีน้าๆ อีกหลายคนท่ีตา่ง
ก็มีครอบครัวของตวัเอง และยงัคงอาศยัอยูท่ี่จงัหวดั
พิษณโุลก คณุตาจากไปไมน่าน คณุยายก็เร่ิมป่วยและ
จากพวกเราไป หลงัจากท่ีหลานชายสดุท่ีรัก บอกวา่ 
“ผมสอบเป็นผู้ชว่ยอยัการได้ และจะบวชให้ยายตาม
สญัญาแล้วนะครับ” คณุยายจากพวกเราไป โดยไมท่นั
ได้เห็นผ้าเหลือง ซึง่เป็นเหตกุารณ์ท่ีเศร้าท่ีสดุของฉนั 
เพราะฉนัไมไ่ด้อยูท่ี่เมืองไทย เพราะฉนัได้ย้ายตามสามี 
มาอยูท่ี่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ 2 ปี 6 เดือน และ
ตอนฉันแตง่งาน ซึง่จดัขึน้ท่ีบ้านเกิดของฉนั คณุยายก็

มาร่วมงานด้วย แตไ่มมี่โอกาสได้เห็นเหลนสาวลกูคร่ึง
ไทย สวิส ท่ีพดูภาษาไทยได้ไมแ่พ้เดก็ท่ีเกิดเมืองไทย
เลยทีเดียว  
 ตอนท่ีฉนัยงัไมมี่ลกู ฉนัไปเย่ียมครอบครัวท่ี
เมืองไทย ชว่งเดือนพฤศจิกายน แตพ่อมีลกู และลกูสาว
เข้าโรงเรียน ฉนัก็จะไปเย่ียมครอบครัวในชว่งท่ีลกูสาว
ปิดเทอม คือ เดือน กรกฏาคม และการไปเย่ียม
ครอบครัวแตล่ะครัง้ฉนัจะนดัพบกบัญาตพ่ีิน้องและ
ท าบญุเลีย้งเพลพระทกุครัง้ แตไ่มเ่คยได้พบปะกบัญาติ
พ่ีน้องครบทกุคนเลย และปีนีก็้เป็นปีแห่งการรอคอย
ของฉนั ซึง่ฉนัรอคอยมากกว่า 10 ปี และฝันของฉันก็
เป็นจริง เม่ือเอย่ปากถามสามีวา่ 
” ปีนีเ้ราไปเมืองไทยช่วงสงกรานต์กนัไหม ฉนัอยากไป
ท าบญุรวมญาต ิ และท าบญุกระดกูปู่ ยา่ตายายและ

ญาติๆ ท่ีเสียชีวิตไปแล้ว พร้อมกบั
ญาตพ่ีิน้องและไปรดน า้ด าหวั

ญาตผิู้ ใหญ่ท่ีฉันยงัมีอยู”่ สามี
ตอบตกลง เพราะตรงกบัช่วงท่ีลกู
สาวหยดุชว่งฤดใูบไม้ผลิพอดี น่ี
คือ สิ่งท่ีฉนัดีใจและฝันมาตลอด
กวา่ 10 ปี ท่ีมาอยูป่ระเทศ

สวิตเซอร์แลนด์  
ฉนัจะได้ไปอยูพ่ร้อมหน้าพร้อมตากบัครอบครัวท่ีฉนัรัก
และคดิถึงทกุลมหายใจเข้าออก ไมมี่สิ่งใดดีเทา่นีอี้ก
แล้วความรักมากมายและความคดิถึงทกุคนตลอดเวลา  
          “ ครอบครัวรอ   ขอพร้อมหน้าซกัคราหนึง่ 

ครอบครัวซึง่        ถึงพอ่แมผู่้แก่เฒา่ 
ครอบครัววาน     ให้ลกูหลานถึงบ้านเรา 
ครอบครัวเฝ้า      เหงาเป็นปี วนัท่ีรอ”  
 

(น่ีคือ เร่ืองท่ีชนะเลิศ การประกวดการเขียนเรียงความ 
เน่ืองในวนัครอบครัว เตรียมตวัรับรางวลัได้นะคะ)  
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ถามมา ตอบไป    โดยพี่หญิงไทย 

 
ถามมา  
ดิฉันมีเพ่ือนรุ่นน้องคนหนึ่งอาศยัท่ี(เมืองหนึ่งในสวิตฯ 
เขตพูดภาษาฝร่ังเศส) สามีเพิ่งเสียชิวิต ขณะนีอ้ยู่
ระหวา่งรอใบมรณบตัร เพ่ือน าไปติดตอ่หน่วยงานตา่งๆ 
ดฉินัมีค าถามดงัตอ่ไปนีค้ะ  
1. เม่ือคู่สมรสเสียชีวิต และต้องด ารงชีวิตกับลูกอายุ
เพียง 10 ขวบ 
2. เก่ียวกบั เงินเก็บ เงินสะสม เงินบ านาญ เงินหม้าย  
ตอบไป  
หัวข้อ "การรับเงนิหม้ายและเงินเลีย้งดูบุตรก าพร้า 
ในกรณีที่สามี-พ่อเสียชีวิต" 
"เงินหม้าย และเงินบตุรก าพร้า".....จะมาจาก กองทุน 
2 แห่ง คือ 
1.  กองทนุเงินเลีย้งชีพผู้สงูอาย ุAHV หรือ AVS (อกัษร
ยอ่ใน ภาษาฝร่ังเศส) เป็นหนว่ยงานของรัฐ 
2.  กองทนุเงินสะสมจากบริษัทท่ี(สามี – พอ่) ท างาน 
หลักเกณฑ์ในการจะได้รับเงนิหม้าย 
1. มีบุตรอย่างน้อย 1 คน อายุต ่ากว่า 18 ปี หรือถ้า
ก าลงัศกึษาวิชาชีพ แตอ่ายตุ้องไมเ่กิน 25 ปี 
2. กรณีเป็นหญิงหม้าย ต้องมีอายมุากกวา่ 45 ปี หรือ 
3. แตง่งานนานกวา่ 5 ปี 
กรณีของคุณ เข้าข่ายทัง้สามข้อข้างต้น 
ส าหรับลกูก็จะได้รับ "เงินก าพร้า"  ส่วนหนึ่งจากทัง้สอง
กองทุน ตามหลกัเกณฑ์ข้อ 1 ข้างต้น จ านวนเงินท่ีจะ

ได้รับทัง้หมดขึน้กับจ านวนเงินท่ีสามี-พ่อ ได้จ่ายไว้กับ
กองทนุทัง้สองนัน้  
ท่ีบอกว่าต้องอยู่กับลูกอายุ 10 ขวบโดยล าพัง   
กรณีท่ี เ งินหม้ายและเ งินบุตรก าพร้า ไม่ เ พียงพอ 
สามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานสังคม
สงเคราะห์ได้โดยตรง โดยด าเนินการตามขัน้ตอนของ
เอกสารท่ีมีอยู ่ไมว่า่เร่ืองการขอรับเงินหม้าย รวมทัง้เงิน
บตุรก าพร้า เช่ือวา่ไมมี่ปัญหาคะ่ 
ไม่ทราบว่าคณุสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมหญิงไทย
เพ่ือหญิงไทย หรือยัง หวัข้อนีเ้ราเพิ่งไปสัมมนาท่ีคณะ
ผู้ แทนถาวรฯ ท่ีเจนีวา เม่ือเดือนกันยา ท่ีผ่านมา การ
สมัมนามีบอ่ยๆ สมาชิกจะได้รับข่าวสาร และวารสารปี
ละ 3 เล่ม  แต่ถ้าเ ป็นสมาชิกแล้ว ก็ขอขอบคุณท่ี
สนบัสนนุการท างานจิตอาสา ของสมาคมฯคะ่ 
ขอให้โชคดีคะ่ 
 
ถามมา  
พอดีวา่ หนจูะต้องขึน้ศาล วนัท่ี ------ นีค้ะ ศาลท่ี (ช่ือ
เมือง ในรัฐซูริค) แตว่า่ยงัไม่มีคนท่ีจะไปแปลให้คะ ทาง
สมาคมฯ พอจะทราบไหมคะ วา่จะติดตอ่ได้ท่ีไหน 
คา่ใช้จา่ยเทา่ไหร่คะ ขอบคณุคะ  
ตอบไป 
การขึน้ศาล ไมส่ามารถน าลา่มเข้าไปในห้องพิจารณา 
ในกรณีท่ีต้องการคนแปล ให้แจ้งทนายหรือศาลวา่ไม่
เข้าใจภาษาราชการของถ่ินนัน้ กรณีของคณุ คือ 
ภาษาเยอรมนั ศาลจะจดัหาลา่มให้ (ตามรายช่ือ ซึง่
ศาลมีอยู)่ ในกรณีท่ีศาลเป็นผู้หาลา่มให้ เราไมเ่สีย
คา่ใช้จา่ยคะ ใช้สิทธินี ้อยา่พยายามตอบและท าเหมือน
เข้าใจค าถามของศาล เพราะจะเสียโอกาสนะคะ 
ขอให้ก าลงัใจ ให้เข้มแข็งคะ่ 
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ถามมา 
หนแูตง่งานกบัคนสวิตฯ มาได้ 3 ปีแล้วคะ่ มีลกูหนึง่คน 
แตเ่ม่ือปี 2012 มีปัญหากนั เขาไลห่นอูอกมาจากบ้าน 
พร้อมลกู หนมูาอาศยักบัเพ่ือน โดยท่ีสามีชว่ยสง่คา่
เลีย้งดทูกุเดือนๆละ 1,300 ฟรังค์สวิส และยงัมีช่ืออยู่
ทะเบียนบ้านกบัสามี หนไูม่ทราบเร่ืองกฎหมาย ว่าต้อง
มีการ แจ้งย้ายเข้า และแจ้งย้ายออก ถ้าไมไ่ด้อยู่กบัสามี 
เพิ่งมาทราบเม่ือเดือนตลุาคมปี 2013 ท่ีสามีแจ้งย้าย
ออกจากอ าเภอ ออกนอกประเทศไปอยู่กบัผู้หญิงใหม่
ในตา่งประเทศ หนเูลยต้องไปแจ้งย้ายออกมาด้วย แล้ว
ทางอ าเภอแนะน าวา่ให้หน ู ท าเร่ืองขอหยา่ หนเูลย
สงสยัวา่จะขอหย่าได้ไหมคะ่ ในเม่ือสามีไมอ่ยู่ แล้วหนู
จะเรียกร้องขอคา่เลีย้งดลูกูได้จากใคร ถ้าขึน้ศาลเม่ือ
การหย่าขาดจบลง เรียกร้องคา่เลีย้งดไูมไ่ด ั แล้วถ้าสามี
ไมไ่ด้กลบัมาประเทศสวิตฯ เทา่กบัวา่สามีไมต้่อง
รับผิดชอบอะไรเลยหรือเปลา่คะ่ หนเูลยอยากสอบถาม
วา่ ในกรณีแบบนี ้ เคยเกิดขึน้ไหมคะ่ แล้วเขาแก้ปัญหา
อยา่งไร หรือหนคูวรท าอยา่งไร เพ่ือนบางคนบอกแจ้ง
ต ารวจเลย หนีคา่เลีย้งด ูแตบ่างคนบอก แจ้งไมไ่ด้ สามี
ไมไ่ด้ท าอะไรผิด ไมไ่ด้มีลายลกัษณ์อกัษรว่าเขาตกลงไว้ 
ทกุครัง้เขาก็จา่ยเงินสด มีเซ็นรับแตเ่ขาเก็บไว้ ถึงวนันี ้
เขาออกนอกประเทศ จะว่าหนีไมไ่ด้ หนเูลยยงัไมไ่ด้
ด าเนินการอะไรสกัอย่าง รอแก้ปัญหาไปทีละข้อ เวลามี
ปัญหาเข้ามา รบกวนขอค าแนะน าด้วยคะ่เพราะวา่รัก
เขา ยอมทกุอย่าง เช่ือทกุค าท่ีเขาพดู เช่ือใจเขาโดยไม่
คดิว่า สามีจะฉลาดเอาตวัรอดแล้วหนีไป หนอูยากให้
เขาได้เรียนรู้วา่ ความรับผิดชอบคืออะไร หนคูวรท า
อยา่งไรดีคะ่  ขอบคณุมากคะ่ 
ตอบไป 
ขอตอบค าถามดงันีค้ะ 
1. การขอหยา่ท าได้ โดยการให้ทนายท าหนงัสือสง่ให้
ศาล แม้ว่าสามีจะไมไ่ด้อยูใ่นประเทศแล้ว 
2. ก่อนจะหยา่ได้ ศาลอาจจะมีค าสัง่ให้แยกกนัอยูเ่ป็น

เวลา 2 ปี ถ้าทัง้สองฝ่าย ไม่มีข้อขดัแย้งเร่ืองใด(เชน่ 
ทรัพย์สิน บตุร) ศาลจะออกค าสัง่ให้หย่า 
3. การแยกอยู ่ศาลจะพิจารณาเร่ืองท่ีอยูข่องแตล่ะฝ่าย 
พิจารณาทรัพย์สิน การท างาน รายได้ ของแตล่ะฝ่าย 
เพ่ือใช้ตดัสินเร่ืองการจา่ยเงินคา่เลีย้งด ูภรรยา หรือ 
สามี หรือ บตุร และเม่ือหยา่ ก็จะมีเกณฑ์ใกล้เคียงขณะ
แยกอยูน่ัน้ (ส่วนเร่ืองท่ีศาลสัง่ให้จา่ย แล้วไมจ่า่ย ก็ต้อง
ร้องศาลตอ่ไป ไม่ต้องไปแจ้งความที่ต ารวจ) (กรณี
ของคณุ เราไมส่ามารถบอกได้วา่ เขาจะจา่ยให้ไหม คง
ต้องตามหาตวักนัตอ่ไป) คณุควรจะมีท่ีอยูข่องสามี 
เพ่ือให้ศาล และทนายสง่เอกสารได้ตอ่ไป เพราะถ้าหา
ตวัไมเ่จอ คงมีคดีเพิ่มอีกหนึ่ง) การหาทนาย ต้องมี
คา่ใช้จา่ย แตก่รณีท่ีเงินเดือนน้อย ไมมี่ทรัพย์สิน (ขาด
แคลน) สามารถแจ้งทนายให้ท าเร่ืองถึงศาล ขอยกเว้น
คา่ใช้จา่ย ทัง้นีจ้ะท าได้แคไ่หน ต้องปรึกษาทนายคะ่ 
เขาจะเรียกเก็บเอกสารตา่งๆจากคณุเพื่อสง่ศาล
พิจารณา 
ขอเป็นก าลงัใจให้ เช่ือวา่คณุจะด าเนินการเป็นขัน้ตอน
ได้ตอ่ไป ซึง่ใช้เวลานานมาก ความอดทนสงู เพราะคดี
ความมากมาย กวา่จะนดัแตล่ะนดับางครัง้ก็หลาย
เดือน มีลกูเป็นก าลงัใจนะคะ เราจะท าเพ่ือสิทธิท่ีควรได้ 
และพงึมี แตไ่มท่ าให้ตนเองและลกูเป็นทกุข์จนเกินไป 
ปัญหา(ทกุข์)มีไว้แก้ ไมไ่ด้มีไว้ให้เป็น  
ท าปีใหมใ่ห้เป็นสขุ จะยิ่งดี ถ้าเป็นสขุได้ทกุวนัคะ่    
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    เรียนสมาชิกทกุท่านทราบ  
เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ 15 ปี ของการก่อตัง้สมาคมหญิงไทย

เพ่ือหญิงไทย ในสวิตเซอร์แลนด์  เราจงึได้  ท าการเปล่ียนแปลงโลโก้   

ประจ าสมาคมใหม ่เพ่ือความสวยงาม เหมาะสม และชดัเจน ขึน้ โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

 

ช่ือสมาคม ใช้ ภาษาอังกฤษ แทนภาษาเยอรมนั เพ่ือความเป็นสากล  

ธงชาตไิทย เพ่ือแสดงให้เห็นวา่ พวกเราท างานเพ่ือประชาชนคนไทยทกุคน และ 
รวงข้าว คือ วารสาร ประจ าของสมาคม 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 
คณะกรรมการสมาคมหญิงไทยเพ่ือหญิงไทย ในสวิตเซอร์แลนด์ 

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

ใบสมัครสมาชิก สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย ในสวิตเซอร์แลนด์ 
กลุม่ / ชมรม / สมาคม......................................................... 
ช่ือ...............................................นามสกลุ..................................................................................................... 
ช่ือ นามสกลุ คูส่มรส........................................................................................................................................ 

บ้านเลขท่ี……………………ถนน…………………………………………. 
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  
ทา่นจะได้รับวารสารรวงข้าว 3 ฉบบัตอ่ปี เข้าร่วมสมัมนา ร่วมกิจกรรมตา่งๆ รวมทัง้ได้รับข้อมลูความรู้ตา่งๆ โดยมีคา่
สมาชิกเป็นรายได้ ท่ีสมาคมฯน ามาใช้ในการจดัท าเอกสารและกิจกรรมตา่งๆส าหรับสมาชิก 
 
พเิศษส าหรับปีนี ้คือ หนังสือ คู่มือการใช้ชีวิตในสวิตเซอร์แลนด์ จะเสร็จสิน้ภายในปีนี ้เราจะแจกให้กับ
สมาชิกด้วยค่ะ



 รวงข้าว/เมษายน 2557  
29 

รายงานกิจกรรมสมาคมหญิงไทยเพือ่หญิงไทย ปี 2013 
 

 เดือน วันท่ี รายการ 
1 กมุภาพนัธ์ 24 ประชมุคณะกรรมการ 
2                              28 รับมอบเงินสนบัสนนุโครงการ จากผช.รมต.กระทรวงการตา่งประเทศ และเอกอคัรราชทตู ที่กรุงเบิร์น 

3 มีนาคม 3 คณะกรรมการชว่ยงานกงสลุสญัจร ท่ีสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงเบิร์น 
4 มีนาคม 10 ประชมุคณะกรรมการ ที่ Schloss Wyl  เบิร์น 
5 พฤษภาคม 5 ประชมุสามญัประจ าปี ท่ีเบิร์น 
6 มิถนุายน 13 สมัมนา ลา่มและนกัสงัคมสงเคราะห์ กบัคณะอยัการ ที่สถานเอกอคัรราชทตู กรุงเบิร์น  
7 มิถนุายน 14 งานเลีย้งขอบคณุคณะอยัการ 
8     มิถนุายน 15 จดัสมัมนา ส าหรับสมาชิกและผู้สนใจ โดยคณะอยัการ จากส านกังานอยัการพิเศษฯ 
9 มิถนุายน 22 คณะกรรมการชว่ยงานกงสลุสญัจร ท่ีเมืองควัร์ 
10 มิถนุายน 23 หญิงไทยสญัจร ท่ี Altstätten / St. Gallen Rheintal 
11 กรกฎาคม 13-14 ร่วมงานเทศกาลไทย ท่ีสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงเบิร์น 
12 สงิหาคม 31 หญิงไทยพบจิตแพทย์ สมัมนา เร่ือง “สขุใจในตา่งแดน..ชีวิตคูส่องวฒันธรรม” 
13 กนัยายน 1 วนัครอบครัว และสมัมนาโดยจิตแพทย์หญิง อภิสมยั ศรีรังสรรค์ ที่ Kirchlindach, Bern 
14 กนัยายน 7 หญิงไทยสญัจร ท่ีบาเซิล 
15 กนัยายน 22 ประชมุคณะกรรมการสมาคมฯ 
16 กนัยายน 29 หญิงไทยสญัจร ที่เจนวีา  
17 ตลุาคม 3 ประธานสมาคมหญิงไทยฯ เข้าพบปรึกษา เอกอคัรราชทตู นายเฉลมิพล ทนัจิตต์ 
18 ตลุาคม 26 ประชมุคณะกรรมการสมาคมหญิงไทยฯ 
19 ธนัวาคม 3 ร่วมงานถวายพระพรวนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั รัชกาลที่ 9 
 
กิจกรรมประจ า    - ตอบปัญหาและให้ค าแนะน าทางโทรศัพท์ (079 649 34 32)  

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

ปฏิทินกิจกรรมหญิงไทย 

 

วันอาทติย์ที่ 4 พฤษภาคม 2014 
เวลา 09.30-17.00 น. 

ท่ี  ณ. Eglise française réformée Berne, Predigergasse 3, 3011 Bern 

ขอเชิญสมาชิก และผู้สนใจ ร่วมประชมุสามญัประจ าปีและร่วมสมัมนา เสวนาใน
หวัข้อ “ระบบการศึกษา” โดยคณุศกัดา บวัลอย นกัแปลและลา่ม  
และเร่ือง “ครูแม่” โดย อ.สาล่ี ศลิปสธรรม ครูแหง่ชาติ 

วันอาทติย์ ที่ 7 กันยายน 2014 
เวลา 09.30-17.00 น. 

ท่ี Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach 
งานวนัสงัสรรค์ครอบครัวชาวไทย และการสมัมนา 

    

http://www.thaifrauenverein.ch/
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รายงานการเงินประจ าปี 2556 สมาคมหญิงไทยเพือ่หญิงไทย 
Finanzabschluss 2013 des Vereins Thai Frauen für Thai Frauen 

 
Eröffnungsbilanz:   ยอดเงนิคงเหลือ 
Postfinance CHF 27‘716.77 บญัชีเงินฝาก 
Kasse CHF 130.15 เงินสดหมนุเวียน 
    

 
Einnahmen:   รายรับ 
Mitgliederbeiträge CHF 13‘980.00 คา่บ ารุงสมาชิก 
Spenden CHF 21‘342.67 เงินบริจาค 
Steuerzinsen CHF 20.75 ดอกเบีย้เงินฝาก 
    
Total CHF 35‘343.42  
    
    
Ausgaben:   รายจ่าย 
Abklärungskonto CHF 0.00 รายจา่ยที่ต้องแจ้ง 
Fachliteratur CHF 15.00 ข้อมลู / เอกสารอ้างอิง 
Drucksachen CHF 14‘005.30 สิ่งตีพิมพ์ 
Büromaterial CHF 508.50 อปุกรณ์ส านกังาน 
Porti/Telefon CHF 1‘697.20 ไปรษณียากร / โทรคมนาคม 
Weiterbildung CHF 0.00 คา่ศกึษาเพ่ิมเติม 
Referenzen / Honorare CHF 2‘939.60 คา่ธรรมเนียม 
Spesen CHF 10‘670.80 คา่ใช้จา่ยทัว่ไป 
Post Finance - Spesen CHF 280.45 คา่ธรรมเนียมธนาคาร 
Geräte/Reparatur CHF 1410.80 เทคโนโลยีสื่อสาร / คา่ซอ่มแซม 
Tagung/Seminar/GV CHF 3‘071.65 คา่กิจกรรม / สมันา / ประชมุใหญ่ 
    
Total CHF 34‘599.30  
    
    
Bilanz  
per 31. Dezember 2013 

  งบดุล 
วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

Postfinance CHF 24‘997.74 บัญชีเงนิฝาก 
Kasse CHF 3‘593.30 เงนิสดหมุนเวียน 

 
 
 

Bern, 01. März 2014     Aranya Udry 
         Vereinsbuchhalterin  
  
  


