
วันท่ี 10 กรกฏาคม 2015 ท่ีท าเนียบ ณ กรงุเบร์ิน 
ประธาน และรองประธานสมาคมฯ เข้าพบ ฯพณฯเอกอัครราชทตู นายเฉลิมพล ทันจิตต์  

และนายดอน ปรมตัถ์วินัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมมอบหนังสือคู่มือการใช้ชีวิตในสวิตฯ 

 

 
 

วันท่ี 11-12 กรกฏาคม 2015 ร่วมงานเทศกาลไทย ท่ีสถานเอกอัครราชทตู ณ กรงุเบร์ิน 
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สัมภาษณ์พเิศษ ”วันแม่แห่งชาติ”  
เม่ือฉันย้ายไปอยู่เมืองไทย  
คนสวิสมีความสขุท่ีสดุ จริงหรือ 



งานประชมุสามัญประจ าปี 2015 
วันเสาร์ท่ี 23 พฤษภาคม 2015 ท่ี Kipferhaus, Hinterkappelen/Bern 
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 วันเสาร์ท่ี 23 พฤษภาคม 2015 
งานฉลองครบรอบ 16 ปี การก่อต้ังสมาคมหญิงไทยเพือ่หญิงไทย สวิตฯ  

ท่านเอกอัครราชทตูเฉลิมพล ทันจิตต์ ให้เกียรติเป็นประธานในงาน ท่ี Kipferhaus, Hinterkappelen/Bern 

 



รวงข้าว/ สงิหาคม 2558 
3 

    รวงข้าว                      ปีท่ี 17 ฉบบัเดือน สิงหาคม 2558/2015

 
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 
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ทะเบียน : พรพรรณ เวงเงอร์ 
ประชาสมัพนัธ์ : กลัยา ฟิงค์                        
เลขานกุาร : ญาณพชั  ดินเน ่
บรรณาธิการ : กหุลาบ ไทรโพธ์ิภู ่
เว็ปมาสเตอร์ : Dr. Hans Rieder 
ที่ปรึกษา : สมบตัิ มากลัน่ –เรอบิเย  ศกัดา บวัลอย 
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บทบรรณาธิการ 
สวสัดีคะ่ทา่นผู้อา่นท่ีรัก  
พวกเราชาวไทยทุกคน ทราบกนัดีแล้วว่า วนัท่ี 12 สิงหาคม คือ วนัแม่แห่งชาติ สิ่ง
ท่ีเราได้ท ามาแล้ว 2 ปี เพ่ือเทศกาลนี ้คือ การสมัภาษณ์คณุแม่ ท่ีเราชาวหญิงไทย
รู้จัก ในความสามารถทัง้ด้านการงานส่วนตวั การท างานด้านจิตอาสา และด้าน
ครอบครัว ท่ีส าคญัคือ การอบรมเลีย้งดบูตุร ให้เป็นคนท่ีมีคณุคา่ตอ่ตนเอง และตอ่
สังคมรอบข้าง รวมทัง้สัมภาษณ์ความรู้สึกนึกคิด ของคุณลูกต่อสิ่งท่ีคุณแม่
พยายามปัน้ เพ่ือเป็นแนวทางให้คณุแม่ คณุลกู ท่านอ่ืนๆ น ามาปรับใช้ในชีวิตของ

ตนเอง เพราะผู้ ท่ีเราขอสมัภาษณ์นัน้ เป็นคณุแมดี่เดน่ ในใจของชาวหญิงไทย เพียงแตเ่ราไม่มีรางวลัใดๆท่ีจะมอบให้  
นอกจากความช่ืนชม และขอน ามาเป็นบทเรียน ส าหรับผู้ อ่ืน รวงข้าวฉบบันีก็้เช่นกนั คณุแม่ลกู คูนี่เ้ป็นใครกนั และมี
ความนา่สนใจอยา่งไร ต้องตดิตามอา่นกนัตอ่ไปคะ่ 

 

คอลมัน์กฏหมายน่ารู้ ฉบบันีเ้ราน าบทความจากสวิสอินโฟ มาแบ่งปันกนัในเร่ืองการขอสญัชาติสวิส กรณีท่ีแตง่งาน
กับชาวสวิส ท่ีเราได้ยินกันมาบ่อยๆ ว่าคนนัน้โดนค าถามแบบนี ้คนนีเ้จอค าถามแบบนัน้ ท าไมถึงเป็นเช่นนัน้ 
กฏเกณฑ์เป็นเชน่ไร ใครอยากรู้ต้องอา่นนะคะ เร่ืองงานๆ เงินๆ ส าหรับคนท างาน รู้ไว้ใชว่า่นะคะ 
 

คอลัมน์สรรหามาเล่า ฉบบันีพ้บกับ 3 เร่ือง 3 รส กับเร่ืองราวเด็ดๆของความเป็นแม่ และใครท่ีมีแผนการจะย้าย
กลบัไปเมืองไทย นกัเขียนหน้าใหม่ผู้ มีประสบการณ์ตรงเขียนมาเล่าเร่ืองราวให้ได้เตรียมการกนัล่วงหน้าคะ่ และการ
ตีแผห่ลากหลายชีวิตสาวไทยท่ีมาใช้ชีวิตอยูต่า่งแดน จากนกัเขียนคณุภาพ คณุนภา หลิน  
 

ส าหรับสขุภาพกาย เราได้นกัแปลหน้าใหม ่มาบอกเลา่เร่ืองบหุร่ีกบัวยัรุ่น ท่ีเราเคยได้ยิน ได้ฟัง แตค่ราวนีมี้ค าแนะน า
ในรายละเอียดท่ีไมเ่หมือนใคร นา่สนใจแล้วใชไ่หมคะ่ และด้านสขุภาพใจ พระอาจารย์พิทยา ฐานิสสโร (นามปากกา
บาตรเดียวทอ่งโลก จากหนงัสือพิมพ์ คม ชดั ลกึ) เขียนบทความนีเ้พ่ือให้พวกเราหนัมาค้นหาความงามท่ีแท้ จาก
ภายในตวัเรา เพ่ือจะได้ไมต้่องเหน่ือย กบัการตามหาจากภายนอก  
 

ขอฝากให้ตดิตามอา่นในหน้า 28 ปฏิทินกิจกรรม พร้อมเชิญชวนให้ร่วมกิจกรรมการวาดภาพ และเขียนเรียงความ ส่ง
เข้าประกวดด้วยคะ่ 
 
ท้ายสุดนี ้ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน ร่วมงานวันสังสรรค์ครอบครัวหญิงไทย  ส าหรับพวกเราคนไกลบ้าน การมี
ครอบครัวท่ีต่างพ่อแม่ ย่อมเสริมสร้างความรัก ความสมัพนัธ์ให้ชีวิตนี ้ไม่เหงาหงอยจนเกินไป เม่ือมีปัญหามีคนให้
ปรึกษา ให้ระบาย เม่ือมีความสุขสบาย ก็มีคนให้แบง่ปัน ดีกว่าอยู่คนเดียวเป็นไหนๆ ใช่ไหมคะ่ เตรียมตวั เตรียมใจ 
มาพบกนัความสนกุสนาน หรรษา ตามประสาคนในครอบครัวเดียวกนั ในวนัท่ี 6 กนัยายนนีค้ะ่ 
 

ดฉินัหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จะได้พบกบัทา่นสมาชิก ในงานนีน้ะคะ  
กหุลาบ ไทรโพธ์ิภู่  
(saipopoo@gmx.ch   สง่เร่ืองราว ค าตชิม กนัมาได้คะ่) 

 

อยู่กับปัจจุบัน  จึงไม่ทันได้เป็นทุกข์ 
                         

          ว.วชิรเมธี 

mailto:saipopoo@gmx.ch
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สารจากประธาน  

 
 

สวสัดีคะ่เพื่อนพ้องน้องพี่ชาวไทยในสวิตฯ ทกุคน 
 

หลงัจากท่ีพวกเราทุม่เทเวลาและก าลงัทกุทาง ในการรวบรวมข้อกฏหมาย 
ท่ีนา่จะเป็นประโยชน์กบัพวกเราชาวไทย ซึง่มาพ านกัอาศยัในประเทศสวิตเซอร์แลนด์  
ในท่ีสดุ  คูมื่อ “เส้นทางสู่สวิตเซอร์แลนด์”  ก็เป็นรูปเลม่ มีเนือ้หาข้อมลูครอบคลมุความรู้ 
หลากหลาย โดยมีการ์ตนูนา่รักๆ มาชว่ยผอ่นคลายความหนกัของเนือ้หาด้านกฏหมาย  
สมาชิกจะได้รับหนงัสือ “คูมื่อฯ” พร้อมวารสารรวงข้าวฉบบันี ้ ข้อมลูเหลา่นีเ้ป็นแนวทาง  
ในการด ารงชีวิตท่ีน่ี คงไมไ่ด้ตอบค าถามของกฏหมายโดยทัง้หมด   
ดงันัน้ ถ้ามีค าถามใดๆ เราก็ต้องค้นคว้าหารายละเอียดตอ่ไป  
เพราะในแตล่ะเขตเมือง เขตรัฐ ตา่งมีกฏหมายและกฏระเบียบบางประการท่ีตา่งออกไป  
ในสว่นของสมาคมหญิงไทยฯ ก็ยงัยินดีให้ค าปรึกษาทางโทรศพัท์ และทางอิเมล์เป็นปกตติอ่ไป  

 
 
 
    
 

ฝากไว้ ให้คิด

   มองไป  ข้างหน้า 
  อย่างมี ความหวัง 
   มองไป ข้างหลัง 
   อย่างมี บทเรียน 
          ว.วชิรเมธี 
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สัมภาษณ์พเิศษ “วันแม่แห่งชาติ” 
             โดย ล าดวน 
 

ในแต่ละปีมีวันส าคญัมากมาย แต่ท่ีดจูะผูกพันกับคน
ส่วนใหญ่มากท่ีสดุเห็นทีจะหนีไม่พ้น “วันแม่” ท่ีก าลงั
มาถึง เพราะความเป็นแม่ ไม่เคยมีเง่ือนไขใดๆ ในการ
ท าทุกสิ่งให้ลูก ตัง้แต่แรกเกิดท่ียังไม่สามารถพึ่งพา
ตวัเองได้ แม่คอยดแูลใกล้ชิด เร่ือยไปจนเติบใหญ่ เพ่ือ
ความมัน่ใจวา่ ได้มอบสิ่งท่ีดีท่ีสดุให้กบัลกู 
 

ดงัท่ี นโปเลียน โบนาปาร์ต นกัรบผู้ยิ่งใหญ่ กล่าวไว้ว่า 
“อนาคตแห่งความส าเร็จของเด็กคนหน่ึง คือ งาน

ของแมต่น”   ล าดวนเห็นด้วยจริงๆคะ่ 
 

ในวนัแม่ปีนี ้จึงขอน าบทสมัภาษณ์พิเศษจากคณุแม่ ผู้
เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ตัง้แตเ่ร่ิมก่อตัง้ และเป็นท่าน
หนึ่งท่ีได้รับรางวัลแฟนพันธุ์ แท้ของสมาคมฯ ในงาน
ฉลองครบรอบ 16 ปี ท่ีผา่นมา เรามาติดตามกนัว่า คณุ
แม่ท าหน้าท่ีอยู่ เบื อ้งหลังความส าเ ร็จของคุณลูก
อยา่งไร  

คุณแม่ สุกัลยา เอร์ทเลอร์-ชีวงษ์ (พี่สุ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ่ีส ุอาย ุ55 ปี เป็นชาวจงัหวดัชลบรีุ พ่ีสพุบรักกบัคณุ
สามีเม่ือปี 1988 ท่ีโรงแรมของพ่ีสาว ซึ่งพ่ีสุท างานใน
หลายต าแหน่ง ทัง้ รี เซฟชั่น ผู้ จัดการ คนท าบัญชี 
หลงัจากคบหาดใูจกนัได้ 2  ปี จงึแตง่งานกนั ในปี ค.ศ. 

1991 และย้ายมาอยู่ท่ีสวิตฯ ในรัฐ Aargau ตัง้แต่นัน้
มา จนถึงตอนนีก็้ 24 ปีแล้ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ่ีส ุเคยเปิดร้านขายผ้าไหม รับตดัเสือ้ผ้า และงานซ่อม
เสือ้ผ้า ร่วมกับน้องคนไทยท่ีมีฝีมือด้านนี ้ท าได้ 3 ปี 
ธุรกิจมีผลก าไรน้อย จึงปิดกิจการ  หลงัจากนัน้ท างาน
แปลและล่ามภาษาไทย อยู่ประมาณ 5 ปี เม่ือปีท่ีแล้ว 
พ่ีสุ ได้เข้าเรียน เป็นผู้ ช่วยพยาบาล (Pflegehelferin)  
เป็นหลกัสตูรระยะสัน้ของสภากาชาดสวิส  ท างานด้าน
การดูแลคนป่วยและคนชรา ต้องเรียนทัง้ภาคทฤษฎี 
ศกึษาหรืออา่นหนงัสือด้วยตนเอง และฝึกภาคปฏิบตัิ ท่ี
โรงพยาบาล เรียนจบได้ใบประกาศนียบตัรมา ตอนนี ้
ท างานดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง 
การได้กลบัไปนัง่เรียนในวยั 54 ปี เป็นช่วงท่ีสนกุสนาน 
เหมือนเป็นเด็กนกัเรียนอีกครัง้ เพราะต้องอ่านหนงัสือ
และท าการบ้าน อีกอย่างเหมือนเติมฝันให้เป็นจริง 
เพราะสมยัเดก็ฝันอยากเป็นพยาบาล แตส่อบไมไ่ด้!! 
พ่ีสุ เร่ิมเรียนภาษาเยอรมันตัง้แต่มาอยู่สวิตฯ ใหม่ๆ
เพราะภาษาเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคญัมาก เราควรจะ
พูด และเข้าใจบ้าง แต่กว่าเราจะใช้ภาษาได้ดี ต้องใช้
เวลา และความอดทน ช่วงนัน้สามี มีเทคนิคให้เราขยนั
เรียน ด้วยการจ้างให้แปลหนงัสือ  
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ส่วนงานด้านจิตอาสา พ่ีสุเป็นสมาชิกของสมาคม
เพ่ือนไทยบาเซิลและรอบปริมณฑลมาก่อน เพราะสามี
เคยเรียนภาษาไทยกับพ่ีสุมิตรา จึงพาพ่ีสไุปแนะน าให้
รู้จกั ตัง้แตปี่แรกท่ีมาอยู่สวิตฯ  ตอนนัน้ช่วยท าวารสาร
ตุ๊ กตุ๊ ก เพราะสามีท าหน้าท่ีนี  ้และต่อมาเม่ือกลุ่ม
หญิงไทยเพ่ือหญิงไทยก่อตัง้  ก็เป็นสมาชิกจนถึงวนันี ้
ปัจจุบันท าหน้าที่เป็นเหรัญญิก ให้กับสมาคมเพ่ือน
ไทยบาเซิลและรอบเขตปริมณฑล ด้วยคะ่ 
พวกเรารู้จักชีวิตส่วนตัวของพ่ีสกุนัมาพอสมควร เรา
มาติดตามเร่ืองการเลีย้งลูกกันบ้างว่า พ่ีสุมีวิธีการ
อย่างไร ท่ีท าให้ลกูชายวยัเพียง 22 ปี มีงานท าท่ีมัน่คง 
และเป็นท่ีไว้วางใจของบริษัท ให้ท าหน้าท่ีเป็นครูผู้สอน 
เดก็ท่ีเข้ามาเรียนวิชาชีพ ในบริษัทคะ่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ล าดวน : “ แม่ “ ในความหมายของพี่เป็นอย่างไร  
มีความส าคัญต่อครอบครัวอย่างไร   
พี่สุ : แม ่เป็นค าแรกท่ีลกูเกือบทกุชาติพดูได้ เป็นสิ่งน่า
ประทับใจอยู่แล้วค่ะ พ่ีคิดว่า แม่คือครูคนแรกของลูก 
คือคน ท่ีอบรม เ ลี ย้ งดู เ ขาตั ง้ แต่ เ ป็นทารกจนโต
เพราะฉะนัน้ แม ่จงึมีความส าคญัในการเป็นแบบอย่าง
ท่ีดีให้กับลกู เพราะลูกจะเรียนรู้และซึมซบัสิ่งท่ีเขาเห็น 
จากแม่ เป็นคนแรก และพ่อก็มีส่วนเสริมท่ีดีเช่นกนัค่ะ 
ถ้าเป็นเด็กผู้ ชายเขาก็จะเร่ิมเลียนแบบอย่างพ่อโดย

ธรรมชาติ ฉะนัน้ในความคิดของพ่ี ทัง้แม่และพ่อจึงมี
ความส าคญัตอ่ครอบครัวเทา่เทียมกนั 
 

ล าดวน : พี่ให้ความส าคัญกับวันแม่ อย่างไร 
พี่ สุ : พ่ีระลึกถึงพระคุณ แม่และพ่ออยู่ทุกลมหายใจ 
สิ่งดีๆ ท่ีเกิดขึน้กบัเรา คือ สิ่งดีและกรรมดี ท่ีแม่และพ่อ
ปฎิบตัิ สั่งสมมา พ่ีจะโทรคุยกับท่านบ่อยๆ แต่ท่ีขาด
ไมไ่ด้ คือ วันแม่และวันคล้ายวันเกิด 
 

ล าดวน : ครอบครัวที่ดีควรเป็นอย่างไร และมี
ความส าคัญต่อเดก็อย่างไร 
พี่สุ : พ่ีคดิวา่ครอบครัวท่ีดี และสมบรูณ์ ไม่จ าเป็นต้อง
ประกอบด้วยแม่และพ่อเสมอไป มีให้เห็นทั่วไปท่ี 
ครอบครัวท่ีมีเพียงแม่หรือพ่อ ก็สามารถอบรมเลีย้งดู
ลกูให้เป็นคนดีของสงัคมได้ พ่ีให้ความส าคญัตรงนี ้
 

ล าดวน : พ่ีมีลูกชายคนเดียว ความยากง่ายในแต่
ละช่วงวัย จากเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ตอนต้นเป็น
อย่างไรบ้าง 
พี่ สุ : ตอนแรกก็กลัว คงเหมือนคุณแม่มือใหม่ทั่วไป 
และเราอยู่ไกลจากพ่อแม่ พ่ีน้อง ท่ีจะช่วยเหลือ ให้
ค าแนะน าได้ ช่วงแรกพ่ีเลีย้งลกูตามต ารา และพ่ีคิดว่า
แม่ทุกคนมีสญัชาติญาณความเป็นแม่อยู่ในตวั ความ
รักท่ีมีให้ลูก จะท าให้ทุกอย่าง ผ่านไปได้ด้วยดี ช่วงท่ี
ยาก คือ ช่วงวัยรุ่น เราต้องนั่งคุยกันบ่อย ต้องคอย
ตะล่อม กล่อมเกลาให้เขา เข้าท่ีเข้าทาง ตามท่ีเรา
เห็นสมควร ท่ีบ้านพ่ี เราคยุกนัด้วยเหตผุล ชว่งนี ้
คุณพ่อ มีบทบาทมาก ทัง้ในเร่ืองการบ้าน เร่ืองเพ่ือน 
เราต้องเป็นผู้ ให้ค าปรึกษาท่ีดี คยุกนัได้ทกุเร่ือง  
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พอถึงวยัท่ีต้องเลือกเรียนสงูขึน้ ลกูพ่ี เขาตดัสินใจเลือก
สายอาชีพ โดยมีคณุพ่อเป็นท่ีปรึกษาในการหาข้อสรุป
วา่จะเรียนอะไร  
 

ล าดวน : สิ่งส าคัญ ในการอบรมเลีย้งดูลูก ให้โต
เป็นผู้ใหญ่ท่ีเก่ง ดี และมีความสุข 
พี่สุ : ส าหรับพ่ี คือ การท่ีแม่และพ่อเป็นแบบอย่างท่ีดี 
ในครอบครัวพ่ี เน้นเร่ืองการมีเหตุผล ลูกสามารถ
แสดงความคดิเห็นได้ทกุเร่ือง การตรงตอ่เวลา การรู้จกั
แบ่งปัน เม่ือตอนเด็ก เสือ้ผ้าดีๆ ท่ีเขาไม่ใช้แล้ว พ่ีจะ
ถามเขาว่า จะท าอย่างไร เป็นการกระตุ้นให้เขารู้จัก
ตดัสินใจ นอกจากนีเ้ร่ืองความอ่อนน้อมถ่อมตน พดูจา
ไพเราะ การเคารพสิทธิผู้ อ่ืน ส่งเสริมให้กล้าแสดงออก 
ให้รู้จักการออมทรัพย์ ตัง้แต่เด็กฝึกให้เขา หยอดออม
สินจากเงินค่าขนม ซึ่งสิ่งเหล่านี ้เด็กจะซึมซับไปโดย
อตัโนมตัิ และต้องเร่ิมกันตัง้แต่เขาเป็นต้นกล้านะ ต้น
กล้าท่ีได้รับการเอาใจใส่บ ารุงด้วยปุ๋ ยท่ีเหมาะสม ก็จะ
ได้รวงข้าวท่ีสมบูรณ์ ใช่มัย้ค่ะ สามีพูดเสมอว่า การมี
ลูกก็เหมือนการมีโปรแจคใหญ่ เราจะท าโครงการ
น้ีให้ส าเร็จได้ ต้องมีท้ังศาสตร์และศิลป์  พ่ีเห็นด้วย
อยา่งยิ่ง 

 
 

ล าดวน : พ่ีเลีย้งลูกอย่างไร ในครอบครัวสอง
วัฒนธรรม สามีพี่มีส่วนช่วยเหลืออย่างไร 
พี่ สุ : เด็กเกิดท่ีน่ี เขาจะเห็นวัฒนธรรมของท่ีน่ีชัดอยู่
แล้ว แตว่ฒันธรรมไทย เขาจะสมัผสัได้จากเราผู้ เป็นแม ่

เราต้องสอนเขาตัง้แต่เล็ก เขาจะซึมซับ ไปทีละน้อย 
เช่น ควรจะพูดภาษาไทย  รู้จักการไหว้ เคารพผู้ ใหญ่ 
เป็นคนสุภาพอ่อนน้อม ส่วนคุณพ่อส่ง เสริมและ
สนบัสนนุมาก เพราะตวัคณุพ่อเองก็รักภาษาไทย ลกูพ่ี
พูดภาษาไทยไม่เก่งนัก แต่ถ้าไปเมืองไทยเขาเอาตัว
รอด เขามีเพ่ือนคนไทยท่ีโน่น พดูภาษาไทยกบัคณุยาย 
คุณป้าได้ และเ ร่ืองความสุภาพเรียบร้อย มีเสียง
สะท้อนกลบัมาดีมาก อนันีค้นเป็นแมป่ลืม้คะ่ 
 

ล าดวน : พี่ท างานหลายอย่าง มีการแบ่งเวลา 
ส าหรับ ลูก ครอบครัว และตัวเองอย่างไร 
พี่ สุ : พ่ีเ ร่ิมท างานอย่างจริงจัง เม่ือลูกโตพอท่ีช่วย
ตัวเองได้ เช่น ไขกุญแจเข้าบ้านเองได้ อุ่นอาหาร
กลางวนัได้เอง เป็นต้น และพ่ีให้ความส าคญั เร่ืองการ
บริหารเวลา งานบ้านไม่ให้บกพร่อง บ้านพ่ีจะต้อง
สะอาดและเรียบร้อย อาหารกลางวันท าเตรียมไว้ 
เสือ้ผ้าลกูและสามีต้องรีด การตื่นเช้าเป็นกิจวัตร ท า
ให้พ่ีมีเวลาเป็นของตวัเอง และท าอย่างอ่ืนได้ทนั สามี
แบ่งงานซกัผ้าไปท า ตัง้แต่คลอดลูกปีแรก จนถึงบดันี ้
(น่ารักท่ีสุด) อีกเ ร่ือง คือ การพูดคุยส่ือสารกันใน
ครอบครัวมีความจ าเป็นมาก เรามีเวลาหยดุไม่ตรงกัน 
ใครติดธุระ ต้องไปท ากิจกรรมอะไร เขียนข้อความแปะ
ไว้ เขียนเอสเอ็มเอสบอกกัน หรือโทรศพัท์บอกกัน ท า
ให้มีการปรับเปล่ียนแผนประจ าวนัได้ดี  
 

ล าดวน : อะไรคือความภาคภูมิใจ ในตัวลูก 
พี่ สุ : ภูมิใจ ท่ีเขาเป็นเด็กดี สุภาพอ่อนน้อม รู้ว่า
ต้องการอะไรในชีวิต กล้าแสดงออก และรู้จกัช่วยเหลือ
คนอ่ืนและสงัคม เช่น ตอนอายุสิบกว่า เขาเป็นคนต้น
คิด ท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือนๆ เพ่ือรวบรวมเงินไป
บริจาคให้สถานีวิทย ุซึง่จดักิจกรรมพาเด็กพิการออกไป
ท่องเ ท่ียว เขาถูกสัมภาษณ์สดผ่านรายการด้วย 
ปัจจุบนัเขาเป็นหนึ่งใน คณะกรรมการกลุ่มวฒันธรรม
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ส าหรับเยาวชน ในเมืองท่ีเราอยู่ จึงมัน่ใจและภูมิใจว่า
ลกูเป็นคนมีคณุภาพคนหนึง่ของสงัคม 
 

 
 
 

ล าดวน : พ่ีประสบความส าเร็จในการท าหน้าที่แม่
ไหม อย่างไร 
พี่สุ : คิดว่าประสบความส าเร็จนะ เพราะอย่างท่ีบอก
วา่ มีเสียงสะท้อนกลบัมาดี อยา่งเชน่ลา่สดุ ไปฝึกทหาร 
เขาได้เล่ือนขัน้ มีสองขีดบนบา่ หรือท่ีท างาน เขาได้รับ
พิจารณาปรับเงินเดือนขึน้ จนถึงขัน้สูงสุด ทัง้ท่ีเขา
ท างานได้เพียงปีเดียว และยงัได้รับมอบหมายให้เป็นผู้
ฝึกเดก็ใหมด้่วย  
 

ล าดวน : พี่ปฏิบัตต่ิอแม่พี่ และครอบครัวของสามี
อย่างไร และคิดว่าลูกพ่ีได้เรียนรู้ เร่ืองการตอบ
แทนคุณ ผู้มีพระคุณได้หรือไม่ อย่างไร 
พี่สุ : พ่ีโทรคุยกับแม่เป็นประจ า กลับไปเย่ียมทุกครัง้
ต้องอยู่ปรนนิบตัิ ให้สตางค์บ้าง และลูกรับรู้ค่ะ ตอนนี ้
เขามีเงินเดือนเอง เวลาไปหายาย ก็ให้เงินยาย เพราะพ่ี
จะเล่าให้ลูกฟังว่า ท่ีเมืองไทย ไม่มีเงินสวัสดิการยาม
ชราภาพเหมือนท่ีน่ี ลูกคนไทยทุกคนต้องช่วยเหลือ 
ดแูลพ่อแม่ยามท่านแก่เฒ่านะ กับครอบครัวทางฝ่าย
ปู่ ย่า เราปฏิบตัิเช่นเดียวกับพ่อแม่ของเราเอง ซึ่งท่าน
ทัง้คู่น่ารักมากๆ เอาใจใส่เหมือนเราเป็นลูกคนนึง 

ฉะนัน้ลูกจะซึมซับนะ คิดว่าเขาคงรู้ว่า น่ีคือการตอบ
แทนพระคณุผู้ให้ก าเนิด  
 

ล าดวน : ของฝากแด่คุณแม่ท่านอ่ืนๆ ในเร่ืองการ
อบรมเลีย้งดูลูก 
พี่สุ : สิ่งส าคัญคือ ขอให้รักลกูให้ถกูทาง  เลีย้งลกูให้
เป็นไปตามวัย ส่งเสริมและสนับสนุนในสิ่งท่ีเขาถนัด 
ชมเม่ือเขาท าสิ่งดีๆ และบอกรักและโอบกอดตาม
โอกาสเหมาะเสมอๆ เป็นต้นคะ่ 
 

เรามารู้จักคุณลูกชายของพ่ีสุกันนะคะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือ ซิมอน เอร์ทเลอร์ อายุ 22 ปี จบการศึกษาสาย
อาชีพด้านเทคโนโลยีการอาหาร จาก Ramseier 
Suisse  AG พอเรียนจบ ได้ท างานเป็นพนกังานขาย 
ในห้างสรรพสินค้า ท าแบบชั่วคราว เพราะต้องไปรับ
ราชการทหาร พอฝึกทหารเสร็จ ก็ได้งานประจ าใน
ต าแหน่ง ผู้ควบคมุคณุภาพ ท่ีบริษัท Delica  AG ซึ่ง
เป็นบริษัทลกูของ Migros อยู่ในต าแหน่งนี ้มา 1 ปีคร่ึง 
และตัง้แต่สิงหาคมนี ้จะท าหน้าท่ีเ ป็นครูฝึกให้กับ
นกัเรียนด้วย  
 

ล าดวน : แม่เป็นแม่แบบไหน  
ซิมอน : แมเ่ป็นคนมีระเบียบ มีเหตผุล ไมต่ามใจลกู 
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ล าดวน : แม่เลีย้ง ซิมอนมาอย่างไร 
ซิมอน : แมค่อ่ยๆสอนให้รับผิดชอบตวัเอง สอนให้รู้จกั
ดูแลตัวเอง ท าอะไรด้วยตวัเองตามสมควรแก่วัย ให้
รู้จกัค่าของเงิน ถ้าต้องการอะไร จะไม่ให้ง่ายๆ ให้เก็บ
เงินซือ้เอง ฝึกให้ท างานตัง้แต่อายุ 10 กว่าขวบ เช่น 
ช่วยดแูลท าความสะอาดในบริเวณท่ีพกั บางทีก็ไปท า
ความสะอาดท่ีท างานพ่อ ท าให้เราเห็นค่าของเงิน ว่า
ไม่มีอะไรได้มาง่าย กว่าจะได้ ต้องท างาน ตอนเด็กๆ ก็
มีเศร้า น้อยใจเหมือนกัน เพราะเพ่ือนๆ เขาต้องการ
อะไร บอกพ่อแม่ ก็ได้แล้ว แต่ผมไม่ได้ ต้องเก็บเงินซือ้
เอง เชน่ กล้องถ่ายรูป เก็บเงินซือ้เองตอนอาย ุ14  ขวบ 
แ ล้ว ถ้า มี ปัญหาใ ห้ รู้ จักถาม  และขอค าป รึกษา 
เพราะฉะนัน้ท่ีบ้านผม ถ้าผมมีเร่ืองท่ีตดัสินใจเองไม่ได้ 
หรือมีปัญหาอะไร เรา 3 คน พ่อแม่ และลูก จะนัง่คยุ
ปรึกษากนัเสมอ 

 

ล าดวน : ค าสอนอะไรของแม่  ถึงตอนนีย้ังคงท า
ตามค าสอนนัน้ 
ซิมอน : แม่สอนให้เป็นคนสุภาพ อ่อนน้อม เป็นมิตร
กับคนอ่ืน ยิม้แย้มแจ่มใส รู้จักช่วยเหลือ และแบ่งปัน
กบัคนท่ีด้อยกวา่เรา ตอนนีผ้มไปท างาน เพ่ือนท่ีท างาน
ถามผมเสมอวา่ ท าไมผมถึงเป็นคนท่ียิม้ได้เสมอ.... 
 

ล าดวน : รู้สึกอย่างไร ในการอยู่ในครอบครัวสอง
วัฒนธรรม   
ซิมอน : รู้สึกดี ภูมิใจ ท่ีเติบโตมาในสองวัฒนธรรม 
เป็นลกัษณะพิเศษท่ีไมเ่หมือนใคร ได้เรียนรู้ความ 

เป็นอยู่ทัง้ครอบครัวพ่อ และครอบครัวแม่ ทัง้สอง
ครอบครัว รักกนั ดีตอ่กนั  
 

ล าดวน : ถึงตอนนีค้ิดว่า รับผิดชอบตัวเองได้ดี 
อย่างไร และแม่มีส่วนส าคัญให้ซิมอนเป็นซิมอน
ในวันนีอ้ย่างไร 
ซิมอน : ตอนนีก็้มีงานท า มีเงินเดือนเอง ไปไหน ท า
อะไร รับผิดชอบ ดแูลตวัเองได้ ทัง้หมดนีเ้ป็นเพราะสิ่ง
ท่ีแมส่อนให้เป็นคนแกร่ง กล้า และสู้  
                                   
ล าดวน : มีงานอดิเรกอะไรไหม และคิดว่า สิ่งนี ้
ช่วยให้ชีวิตเป็นอย่างไร 
ซิมอน : ผมชอบถ่ายรูปตัง้แต่เด็ก จนถึงตอนนี ้การ
ถ่ายรูปเป็นทัง้งานอดิเรก และสร้างรายได้ด้วย เพราะ
ผมถ่ายรูปให้กบัหนงัสือพิมพ์หลายฉบบั  
 

ล าดวน : วางแผนส าหรับอนาคต ไว้อย่างไรบ้าง 
ซิมอน : ปีหน้าจะเรียนตอ่ ให้ได้ประกาศนียบตัรชัน้สงู
(Fachausweis) และจะเรียนต่อให้ได้ ปริญญาตรีใน
สาขาท่ีเรียนมา แล้วผมจะมีโอกาสเลือกท างานได้
หลากหลายสาขา  
 

ล าดวน : อยากบอก หรือท าอะไร ให้แม่ ในวันแม่  
ซิมอน : ไม่ได้ท าอะไรในวนัแม่ของเมืองไทย แตว่นัแม่
ของชาวสวิสทกุปี จะมีของขวญัให้แม่ และเม่ือวนัแม่ท่ี
ผา่นมาเม่ือ 14 พ.ค  ต่ืนเช้าน าดอกกหุลาบขาวช่อใหญ่
มาก ไปวางไว้หน้าห้องนอนแม่ พอแม่ออกจากห้อง ก็
แปลกใจ และบอกรักแม ่พอ่ด้วย 
 

ล าดวน :  คุณแม่ เ คย เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง ไ หม ว่ า  ต าม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ลกูผู้ชาย มกัจะบวช ให้
พ่อแม่ เ พ่ือเป็นการตอบแทนบุญคุณ  ซิมอนคิด
อย่างไร ถ้าท าได้จะท าไหม 
ซิมอน : แม่เคยถามตอนเป็นเด็กๆ บวชเณรให้คณุตา 
แตต่อนนัน้ผมไมย่อม เพราะไม่ชอบท่ีหวัไม่มีผม แตพ่่อ
แม่ก็เล่าให้ฟังเก่ียวกับศาสนาพุทธ รู้จักว่าพระเป็น
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อยา่งไร แมพ่าไปวดับอ่ยๆ ถ้ามีโอกาสก็อยากบวช เพ่ือ
เป็นการทดลองวา่เป็นอยา่งไร   
 

ล าดวน : ซิมอนผ่านการเป็นทหารมาแล้ว เล่าให้
ฟังบ้าง ว่าการเป็นทหารท่ีน่ีเป็นอย่างไรบ้าง  
ซิมอน : ท่ีน่ีก็คล้ายๆกับท่ีเมืองไทย พอผู้ชายอายุ 18 
ปี ต้องไปทดสอบสมรรถภาพ แล้วเลือกว่าเราจะเป็น
ทหารในลกัษณะใด เพราะท่ีสวิตฯ การเป็นทหารมีให้
เลือก 2 แบบ คือ  

1. จะเป็นครัง้เดียว 300 วนั หรือ 
2. จะเป็น 21 สปัดาห์ก่อน แล้วมาฝึกอีกทกุปี 

ปีละ 3 สปัดาห์ จนครบ 260 วนั    
 

ผมเลือกแบบท่ีสอง เพราะเป็นครัง้เดียว นานเกินไป ไม่
ไหวครับ ช่วง 6 สัปดาห์แรก ท่ีฝึกเป็นทหาร เป็นการ
ฝึกขัน้พืน้ฐาน ท่ีเข้มงวดและหนักมาก ทรมานสุดๆ 
ต้องต่ืนแต่เช้า และเราไม่สามารถตดัสินใจได้เอง ต้อง
ท าตามค าสั่ง ตามระเบียบ ถ้าใครท าผิด ต้องท ากัน
ใหม่ทัง้หมด ต้องท าทุกอย่างให้สวยงามเป็นระเบียบ 
เช่น การปท่ีูนอน  ถ้าท าไม่ดี ท าใหม่จนกว่าผู้ตรวจจะ
พอใจ เสือ้ผ้าต้องจัด พับ แขวนให้เรียบร้อย หลังจาก
ผ่าน ช่วงแรกไปแล้ว ชีวิตทหารจะสบายขึน้ สิ่ งที่ ดี
ที่ สุด ส าหรับผมจากการเป็นทหาร คือ การได้รู้จัก
เพื่อนใหม่ ซึ่งมาจากทัว่สวิตฯ และ เม่ือคนแปลกหน้า
มาอยู่ด้วยกนั เราต้องท างานด้วยกันได้ทันที และเรา
ต้องไว้ใจ เช่ือใจกัน เพราะถ้ามีใครคนใดคนหนึ่ง ไม่
สามารถท างานร่วมกบัคนอ่ืนได้ หรือผลงานออกมาไม่
ดี พวกเราทัง้หมดหรือทัง้กลุม่ จะมีปัญหา ตอนท่ีผมฝึก
ทกุอย่างผ่านไปได้ด้วยดี ส าหรับปีนีผ้มเพิ่งไปฝึกมา 3 
สปัดาห์   
 

ล าดวน : อยากฝากอะไร ถงึเดก็รุ่นน้องบ้าง 
ซิมอน : ขอให้น้องๆ เป็นคนท่ีคดิไกล และรู้จกัวางแผน
ส าหรับอนาคต เด็กท่ีน่ี อาย ุ14-15 ปี ต้องรู้แล้วว่าเรา
จะเรียนหรือเราต้องการอะไร และเราจ าเป็นต้องเรียน

อะไรสกัอย่าง ถ้าไม่เรียน ท างานได้ แต่จะท าอยู่อย่าง
นัน้ ไปตลอดชีวิต ไหวไหม ถามตวัเอง ตวัอย่างท่ีบริษัท 
มีคนงานคนหนึ่ง อายุ 25 ปี ไม่ได้เรียนอาชีพอะไร 
ท างานเป็นคนแพ็คของ จบัของใส่กล่อง ท างานได้ แต่
เงินเดือนไม่เพิ่ม หรือเพิ่มน้อย และไม่มีความก้าวหน้า 
ลองคิดดูว่า ถ้าต้องนั่งจับของใส่กล่อง ไปจนครบ
เกษียณ ชีวิตจะเป็นอย่างไร อีกตวัอย่างท่ีเป็นกันเยอะ 
คือ ไม่รู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงิน เงินเดือนท่ีได้มา 
หมดก่อนท่ีเงินเดือนใหม่จะมา บางคนไม่รู้จักเก็บเงิน 
พอถึงเดือนท่ีต้องจ่ายภาษี ก็ไม่มีจ่าย แล้วจะท า
อย่างไรกับปัญหา ผมขอแนะน าว่า ให้น้องๆ รู้จักท า
รายการและวางแผนการใช้จ่าย ถ้าไม่รู้จะเร่ิมอย่างไร 
ลองปรึกษาพ่อแม่ หรือผู้ ให้ความรู้ในเร่ืองนี ้(Budget 
Beratung) เม่ือท าแผนการแล้ว ก็ให้ท าตามแผนท่ีวาง
ไว้ด้วย และท่ีส าคญัอีกอย่างคือ ให้รู้ว่าตวัเองเป็นใคร 
ซ่ือสตัย์ตอ่ความรู้สึก เช่ือมัน่และท าในสิ่งท่ีถกูต้องตาม
ความต้องการของเรา คือ ฝันให้ไกล และไปให้ถงึ  
ถ้าเราท าได้แบบนี ้เทา่กบัเรารักพอ่แม ่แล้วครับ.... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล าดวนขอฝากเคล็ดไมล่บัในการเลีย้งลกูของคณุแมส่ ุ
และการเป็นลกูท่ีดี เป็นคนเก่ง และมีความสขุ ของน้อง
ซิมอน ไว้เพียงเทา่นีค้ะ่....... 
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การได้สัญชาติสวิส 
โดยการสมรส ยาขมจริงหรือ 

 

 

การสมรสกบัคนสวิสเคยได้รับการมองว่าเป็น
หนทางสะดวกในการได้สญัชาติสวิส แตค่วามเป็นจริง
พบว่าผู้ ยื่นขอสญัชาติ ได้รับการปฏิบตัิที่แตกตา่งกนั
จากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ในแต่ละปี ประมาณ 8,000 
คน ท่ีได้สญัชาติสวิส คิดเป็น หนึ่งในสี่ ในบรรดาผู้ขอ
ย่ืนทัง้หมด  (ตอ่ปี มีผู้ ย่ืนความจ านงทัง้หมด ประมาณ 
32,000 คน) 

Swissinfo.ch ได้สมัภาษณ์ผู้ ย่ืนความจ านง มี
2 คนท่ีก าลงัรอค าตอบอยู่ ตวัอย่างตอ่ไปนี ้ถึงจะไม่ใช่
ตวัแทนของทัง้หมด แตก่็แสดงให้เห็นว่า ระบบยงัขาด
ความเสมอภาค และความสม ่าเสมอในการปฏิบตัิ 
ตวัอย่างเช่น คณุกหุลาบ จากประเทศไทย พ านกัใน
ชนบท รัฐ เบ ิร์นตัง้แตปี่ 2009 พบว ่ากระบวนการ
ด าเน ินไปอย ่างรวดเร็ว  และตรงไปตรงมา “การ
สมัภาษณ์ใช้เวลาประมาณคร่ึงชัว่โมง และพวกเขาก็
น่ารักมาก ต ารวจแคต้่องการรู้ว่าดิฉันกบัสามีพบกนัได้
อย่างไร และดิฉันท าอะไรบ้างเมื่อมาอยู่สวิตฯ ค ายื่น
ขอสญัชาติของคณุกหุลาบได้รับการอนมุตัิภายใน 7  
เดือน เม่ือปี 2014 

เจเน็ต แวร์ตลี่ สญัชาติองักฤษ เมื่อสองปีท่ี
แล้ว  ได้ย้ายมาอยู ่ในเม ือง เล ็กๆ ร ัฐอาร์เกา ก ็มี
ประสบการณ์คล้ายกบัคณุกหุลาบ คือ เธอได้สญัชาติ 

เม่ือคริสต์มาส ปี 2014 เพียง 5 เดือนหลงัจากย่ืนเร่ือง 
เหมือนกบัคณุกหุลาบ คณุแวร์ตลี ่ไม ่ได้ถกูถามถึง
ความรู้เก่ียวกบัการเมืองหรือวฒันธรรมของสวิส การ
สมัภาษณ์ของเธอใช้เวลาเพียงสองสามนาที “เมืองท่ี
เราอยู่ เป็นเมืองเล็กๆ และเรารู้จกักบัเจ้าหน้าที่ ที่ว่า
การอ าเภอ เจ้าของบ้านที่เราเช่า เป็นคนรับรอง และ
ดิฉันก็ส่งรูปภาพมากมายท่ีแสดงถึงความเก่ียวพนักบั
สวิตเซอร์แลนด์ในหลายๆ ปีที่ผ่านมา” เธอกล่าวกบั 
swissinfo.ch 

กรณีอื่นๆ เช่น คาร์โลซ (นามสมมติ) ผู้ ยื่นขอ
สญัชาติชาวลาตินอเมริกา ซึ่งแตง่งานกบัสตรีชาวสวิส 
มา 4 ปี พบว่า กระบวนการไม่ชดัเจน และละเมิดสิทธิ 
คาร์โลซ อาศยัอยู่ในย่านชมุชนหนึ่งในกรุงเบิร์น และ
ไม ่ต้องการ เ ปิดเผยชื ่อจริง  หรือประ เทศก า เน ิด 
เนื่องจากเร่ืองขอสญัชาติอยู่ในกระบวนการที่ยงัไม่
สิน้สดุ เม่ือธันวาคม 2014 ต ารวจไปหาเขาท่ีบ้าน โดย
ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า แตเ่ขาไม่อยู่บ้าน จากนัน้เขาถกู
เชิญไปสมัภาษณ์ คาร์โลซ ตกใจมากกบัค าถามแรกท่ี
ต ารวจหญิงถามเขาว่า 
“ภรรยาของคณุเป็นโสเภณีใช่หรือไม่” 
“ผมไม่อยากเชื ่อ ในสิ ่งที ่ผมได้ยิน ต ารวจพิมพ์ทกุ
อย่างลงในคอมพิวเตอร์ เธอกล่าวขอโทษ และบอกว่า
มนัเป็นค าถามที่มีอยู่ในระบบ แตผ่มไม่เคยได้ยินว่า 
คนอื่นๆ ก็เจอค าถามแบบนี ้อีกอย่างหนึ ่ง พวกเขา
ต้องมีข้อมลูทัง้หมดที่ผมส่งไป เขารู้ว ่าภรรยาผม
ท างานที่ไหน “ผมอาศยัอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์มา 8 ปี 
และแตง่งานมา 4 ปีแล้ว เรายงัไม่มีลกู เพราะผม
ต้องการฝึกฝนอาชีพ และมีคณุสมบตัิท่ีพร้อมก่อน ผม
คิดว่า น่ีท าให้เขาสงสยั และเป็นสาเหตสุ าคญัระหว่าง
การสมัภาษณ์” 

กาเบรียล (นามสมมติ) จากกลุ่มประเทศอีย ู
สามารถพดูภาษาราชการของสวิสได้อย่างคล่องแคล่ว 
2 ภาษา และท างานในสวิตฯ มาตลอด เธอย่ืนเร่ืองขอ
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สญัชาติ มาแล้ว 15 เดือน เมื่อต้นปี 2015 เธอถกู
สมัภาษณ์ที่ส านกังาน ทางภาคตะวนัตกของสวิตฯ 
ตัง้แตท่ างานและอยู ่ในรัฐนัน้เกือบ 20 ปี การ
สมัภาษณ์นานประมาณหนึ่งชัว่โมง และมีการละเมิด
ส ิทธ ิมาก ค าถามทั ง้ หมดเ กี ่ยวกบัการแตง่งาน 
ครอบครัว และแนวทางการใช้ชีวิต มนัเหมือนกบัการ
สมัภาษณ์ เพื่อจะตรวจสอบว่า เป็นการแตง่งานแบบ
หลอกๆ หรือไม่ คนสมัภาษณ์ ยงัค านวณวนัเดือนปี 
เพื่อจะบอกเธอว่า ลกูคนแรกของเราเกิดก่อนที่เรา
แตง่งานกนั  “ค าถามเก่ียวกบัความรู้ทัว่ๆ ไปของสวิตฯ 
เป็นเรื่องปกติ แตเ่มื่อคนถามล้วงลึกลงไปถึงเรื่อง
การเมือง ชื่อนกัการเมือง ดิฉันก็สบัสน ปนเปกนัไป
หมด ดิฉันว่ามนัเครียดมาก” ตอ่มาค าร้องของกาเบรี
ยลไม่ได้รับการพิจารณา เพราะเธอไม่ได้จ่ายภาษี  

หน่วยงานการให้สัญชาติของรัฐบาลกลาง
เป็นผู้ก าหนดเงื ่อนไข และออกแบบฟอร์มการขอ
สญัชาติให้รัฐตา่งๆ แต่ แตล่ะรัฐมีอิสระในการใช้ หรือ
ปรับเปลี่ยนค าถาม ไม่มีชดุค าถามที่เป็นมาตรฐาน
เด ียวกนัทัว่ประเทศ และการตัดส ินใจว ่าจะให้
สญัชาติแก่ใคร ขึน้อยู่กับรายงานเกี่ยวกบัผู้ ยื่นขอ
สญัชาติ ซึ่งส่งมาจากรัฐตา่งๆ บางรัฐมอบอ านาจใน
การตดัส ินใจให้ส านกังานย่อย และแตล่ะรัฐหรือ
ส านกังานย ่อย  ก ็ปฏ ิบ ตั ิหน้า ที ่นี ใ้ นมาตรฐาน ท่ี
แตกตา่งกนั 

มีค าร้องขอสญัชาติเพิ ่มขึน้เร่ือยๆ มากกว่า
หนึ่งในสาม ของการสมรสในสวิตเซอร์แลนด์ เป็นการ

สมรสข้ามชาติ ในปี 2014 คนสวิสจ านวน 15,706 คน 
จากทัง้หมด 41,223 คน ท าการสมรสกบัคนตา่งชาติ 

เม่ือมีการเปิดประเด็นเร่ือง คณุสมบตัิท่ีจ าเป็น
ในการได้สญัชาติสวิสโดยการสมรส (erleichterte 
Einbürgerung) ในรัฐสภาในปี 2013 และ  2014 
วฒุ ิสภามีมติให้การได้สญัชาต ิโดยการสมรสใช้
เงื่อนไข หรือคณุสมบตัิเดียวกันกับการขอสญัชาติ
โดยทัว่ไป (ordentlichen Einbürgerung) ซึ่งค าถาม
เก่ียวกับการเมืองและความรู้ท่ัวๆ ไปของสวิตฯ  
ท่ีเป็นค าถามมาตรฐานนี ้ก าลงัด าเนินการร่างอยู่ 
 

Integration การปรับตัวปรับใจ (บูรณาการ) 
ตามระเบ ียบทัว่ไปของรัฐบาลกลาง ในเรื่องการ
ปรับตวั ไม่ได้มีการบงัคบัโดยกฎหมาย และมีเงื่อนไข
ที่กว้างขวาง การตดัสินใจให้สญัชาติ ขึน้อยู่กบัการ
ประเมินในภาพรวมของผู้ ยื ่นขอสญัชาติแตล่ะคน  
และผู้ ยื ่นขอสญัชาติต้องยอมรับเงื่อนไขพืน้ฐาน
ดงัตอ่ไปนี ้
 เคารพหลกัการพืน้ฐานของรัฐธรรมนญู  
 ปฏิบตัิตามกฎหมายของสวิส (ผู้ ที ่มีประวตัิ

เคยได้รับโทษทางกฎหมาย อาชญากรรมหรือ
หนีส้ิน จะไม่ได้รับการพิจารณา) 

 เข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ในสงัคมท้องถ่ิน 
 มีความรู้ความเข้าใจภาษาราชการ  

(อย่างน้อยในระดบั A2/B1) 
 ปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมได้อย่างดี 

(เช่นท างานหรือเรียน) 
 มีความรู้ความเข้าใจ ระบบการเมืองการ

ปกครองของสวิส  
 ผู้ขอสญัชาติต้องสามารถเลีย้งดตูวัเองได้ เช่น 

ไม่เป็นผู้ขอรับสวสัดิการสงัคม 
ที่มา : http://www.swissinfo.ch  
แปล : ว ีรณา ส ินสวสัดิ ์ ฟอเรอร์    เ รียบเรียง : โรส

http://www.swissinfo.ch/
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ว่าด้วยเร่ือง การท างานล่วงเวลา 

 
เวลาท างาน เงนิค่าตอบแทนการท างานล่วงเวลา 
พวกเราส่วนใหญ่ ท างานกัน รวงข้าวฉบบันีเ้ราจึงน า 
ค าถาม ค าตอบ เก่ียวกับเร่ืองงานๆ เงินๆ ท่ีน่าสนใจ 
มาฝากกนัคะ่ 
1. ในสัญญาจ้างงาน ฉันจะต้องท างาน 40 ชม. ต่อ
สัปดาห์ แต่ ฉันท างานล่วงเวลาเ ป็นประจ า 
นายจ้าง มีสิทธิให้ลูกจ้างท างานเกินเวลาได้ก่ี
ช่ัวโมง 
ตามกฎหมายนัน้ไมมี่ข้อจ ากดั ลกูจ้างต้องท างาน
ลว่งเวลาตามความจ าเป็น และความเหมาะสมของ
งาน และอยูใ่นความชอบธรรมของลกูจ้าง ซึง่ขึน้อยูก่บั
ความสามารถของตวับคุคล ในเร่ืองสขุภาพ หรือความ
รับผิดชอบท่ีต้องมีให้กบัครอบครัว  กล่าวโดยสรุป คือ 
เราสามารถท างานลว่งเวลาได้ทกุวนั เพิ่มจากจ านวน
ชัว่โมงปกต ิอีก 1.6 ชัว่โมง และนายจ้างจะต้องมี
มาตรการ การจดัการท่ีชดัเจน ในขอบเขตของการ  
ท างานลว่งเวลา 
 

2. ในสัญญาจ้างงาน ระบุไว้ว่า ลูกจ้างจะได้รับ
ค่าจ้างตามเงนิเดือนปกต ิโดยไม่ได้รับค่าแรงเพิ่ม 
25 %  เม่ือท างานล่วงเวลาเป็นเร่ืองท่ีถูกต้อง
หรือไม่?  
ถูกต้อง ถึงแม้ตามกฎหมายจะระบไุว้วา่ นายจ้างควร
จะจา่ยคา่แรงเพิ่ม 25 % จากเงินเดือนปกต ิแต่สญัญา
จ้างงานนี ้ สามารถเปล่ียนแปลงได้ ถ้านายจ้างและ
ลกูจ้าง เห็นพ้องต้องกนั และท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
3. พวกเราได้รับกฎระเบียบใหม่ ระบุว่า: ในการ
ท างานล่วงเวลา พวกเราจะได้วันหยุด แทนการ
จ่ายเงนิ พวกเราจ าเป็นต้องยอมรับไหม  

ไม่จ าเ ป็น   ตามกฎหมาย เ ม่ือท างานล่วงเวลา 
นายจ้างจะสามารถให้วนัหยดุเพิ่ม แทนการจ่ายเงิน ได้
ก็ต่อเม่ือ ทัง้นายจ้างและลูกจ้างยอมรับ และต้องแจ้ง
กฎเกณฑ์นีไ้ว้เป็นลายลกัษณ์อักษร รวมทัง้ต้องมีการ
ลงลายมือช่ือยอมรับของทัง้สองฝ่าย  ถ้านายจ้างตัง้กฏ
ระเบียบขึน้มา แตล่กูจ้างไม่ได้ลงลายมือช่ือยอมรับ กฏ
ระเบียบนัน้ก็ใช้ไมไ่ด้ 
 

4. ฉันท างาน 50%  การท างานเกินเวลาจะไม่ได้
รับเงินเพิ่ม นายจ้างบอกว่าพนักงานที่ท างานเต็ม
เวลาเท่านัน้ จึงจะได้เงนิพเิศษ ถูกต้องไหม 
หากสัญญาระบุว่า เวลาท างานทัง้หมด 24 ชม. ต่อ
สัปดาห์  ดงันัน้ชั่วโมงงานท่ี 25 ขึน้ไป ถือเป็นชั่วโมง
งานล่วงเวลา ซึ่งตามกฎหมายเราก็ควรได้รับเงินเพิ่ม 
25 % แตก็่เป็นไปได้ ท่ีจะไม่จ่ายตามนี ้ซึ่งต้องมีการตก
ลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 

5. ฉันได้รับเงินค่าท างานล่วงเวลาในตอนสิน้ปี  
ฉันได้เงินเดือนรายช่ัวโมง  และเงินเดือน เดือนที่ 
13 ถูกน ามาคิดจ่ายให้เป็นรายเดือนด้วยหรือไม่ 
ตามกฎหมาย เงินค่าแรงล่วงเวลา จะต้องจ่ายพร้อมๆ
กบัเงินคา่จ้างหลกัของทกุๆ เดือน และเงินเดือนเดือนท่ี 
13 ก็ต้องแบ่งจ่ายทุกเดือนด้วย เช่นเดียวกับท่ีต้อง
จ่ายเงินให้กับการท างานท่ีต้องเก่ียวข้องกับความ
สกปรก เลอะเทอะ เช่น งานท าความสะอาดท่อน า้ทิง้ 
งานท าความสะอาดปล่องควัน ฯลฯ หรืองานท่ีเส่ียง
อันตราย หรืองานท่ีต้องอยู่เวรยามเวลากลางคืน แต่
การท างานเหล่านี ้ต้องท าเป็นประจ า และท ามานาน
แล้ว  (เสริมเพ่ือความเข้าใจ หากคุณได้รับเงินค่าแรง
เป็นเงินเดือน  เงินเดือนเดือนท่ี 13 สามารถจ่ายครัง้
เดียวสิน้ปีได้ แต่หากคุณได้รับค่าแรงเป็นรายชั่วโมง  
เงินเดือนเดือนท่ี 13 ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ จะต้อง 
แบง่จา่ยเป็นเดือนๆ ไป........ 
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6. ฉันมี ช่ัวโมงการท างานล่วงเวลามาก เจ้านาย
ให้ฉันกลับบ้านได้ โดยไม่บอกล่วงหน้า ฉันอยาก
ได้วันหยุดที่แน่ชัด มากกว่าที่จะต้องกลับบ้านก่อน
เวลาบ่อยๆ แบบนี ้ในทางกฎหมายเป็นอย่างไร? 
ตามกฎหมายก าหนดไว้ว่า การชดเชยด้วยเวลาว่าง 
จะต้องได้รับการยินยอมทัง้สองฝ่ายโดยชอบธรรม 
ดังนัน้คุณสามารถท่ีจะพูดคุยกับเจ้านายในสิ่งท่ีคุณ
ต้องการได้  
 

7. นายจ้างไล่ฉันออกจากงานแบบฉับพลัน ด้วย
การจ่ายเงนิเดือนเตม็ ตามที่เคยได้รับ แต่ไม่มี 
ค่าล่วงเวลา 72 ช่ัวโมงท่ีฉันมีอยู่ ถูกต้องหรือเปล่า 
ถ้าไม่ได้ระบุไว้ในสัญญาจ้าง ถึงแม้เราจะถูกไล่ออก 
เงินคา่ลว่งเวลานี ้ก็สามารถเรียกร้องให้จา่ยได้ 
 

8. ในระยะเวลาสามปีที่ผ่านมาฉันท างานล่วงเวลา
และมีช่ัวโมงการท างานล่วงเวลาสะสมราวๆ 100 
ช่ัวโมง ซึ่งเจ้านายก็ทราบดี แต่เม่ือฉันขอลาออก 
ฉันขอให้จ่ายเงินค่าล่วงเวลานี ้แต่เจ้านายปฏิเสธ 
ด้วยเหตุผลที่ว่า เงนิล่วงเวลานี ้ฉันควรจะต้องแจ้ง
ให้จ่ายทุกๆ เดือน ไม่ใช่จ่ายครั้งเดียวแบบนี ้
ถูกต้องหรือเปล่า? 
ไม่ถูกต้อง เพราะเม่ือนายจ้างทราบแล้วว่าเรามีชัว่โมง
ล่วงเวลาสะสมอยู่เท่าไร ตามกฎหมายลูกจ้างไม่
จ าเป็นต้องแจ้งตลอดเวลา วา่ท างานเกินเทา่ไร และเงิน
จากการท างานลว่งเวลา ก าหนดไว้วา่ ลกูจ้างต้องได้รับ
เงินสว่นนี ้ภายใน 5 ปี แตก็่ขอแนะน าว่า ควรจะแจ้งให้
นายจ้างรับทราบเก่ียวกบัชัว่โมง ลว่งเวลานีอ้ยา่ง  

ความแตกต่างของ การท างานล่วงเวลา และการ
ท างานเกินเวลา 
การท างานท่ีมีเวลานานกว่าในสญัญาจ้างงาน เรียกว่า 

การท างานล่วงเวลา (Überstunden)ซึ่ง หมายถึงการ

ท างานล่วงเวลาท่ีลกูจ้างจ าเป็นต้องยอมรับ เม่ือบริษัท

มีความจ าเป็นทางด้านบุคคลากร  ส่วนการชดเชยนัน้ 

ตามกฎหมายระบุว่า นายจ้างสามารถจะจ่ายคืนใน

รูปแบบของเวลาพักผ่อนได้ แต่ลูกจ้างต้องเห็นด้วย 

หรือจะจ่ายเป็นเงิน ซึ่งต้องเพิ่มจากค่าแรงปกติ 25 % 

และต้องตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

แตก่ารท างานท่ีนานเกินกวา่ท่ีกฎหมายแรงงานก าหนด

ตอ่สปัดาห์ เรียกว่า การท างานเกินเวลา(Überzeit) จะ

เกิดขึน้ในเวลาความจ าเป็นแบบคับขัน และตาม

กฎหมายแล้ว สามารถท าได้เพียง 2 ชั่วโมงต่อวัน

เท่านัน้ นัน่คือ ในหนึ่งปี ท าได้ไม่เกิน 170 ชัว่โมง กรณี

ท างาน 45 ชัว่โมงต่อสปัดาห์  แต่ถ้าท างาน 50 ชัว่โมง

ตอ่สปัดาห์ ในหนึง่ปีต้องไมเ่กิน  140 ชัว่โมง 

กฎหมายแรงงาน ก าหนดไว้วา่ เวลาท างานสงูสดุตอ่
สปัดาห์ คือ  45 ชัว่โมง เชน่ งานโรงงาน  งานบริษัท 
หรือ 50 ชัว่โมง ส าหรับงานท่ีเก่ียวกบัการบริการหรือ
งานท่ีเก่ียวกบัสขุภาพ 
 
ที่มา : Beobachter 25/2013 
แปลโดย เฟราฮีรชิ และเมษ์ นิฟ

สม ่าเสมอ และลกูจ้างควรต้องมีหลกัฐานยืนยนั ด้วยว่า 

ได้ท างานลว่งเวลาจริงๆ   

 



รวงข้าว/ สงิหาคม 2558 
16 

มหากาพย์ “มนษุย์แม่” 
                                               โดย โยทะกา 

โยทะกาจั่วหวัเร่ืองให้มนัฟังดยูิ่งใหญ่ไปอย่าง
นัน้เองคะ่ จริงๆ แล้วไม่ได้มีอะไรยืดเยือ้ยาวนานขนาด
นัน้หรอกนะคะ แหะแหะ ประมาณว่าจัว่หวัแบบเรียก
แขก หรืออะไรท านองนัน้  

อันว่าด้วยลูกนัน้ใครเป็นพ่อแม่ ผู้ ปกครองก็
ย่อมรักลูกของตนเป็นธรรมดา แต่ดีกรีความรักลูกน่ี 
หากน ามาวัดคงจะไม่เท่ากัน ความรักในความหมาย
ของแต่ละคนก็คงจะไม่เหมือนกันเช่นกัน โยทะกาเป็น
แม่ ท่ี รักลูกไม่ต่างจากแม่คนอ่ืนๆ เ ม่ือมีอะไรมา
เก่ียวข้องกับลกูเรา ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองดี หรือไม่ดี เราจึง
จ าเป็นต้องแสดงบทบาทต่างๆ เพ่ือปกป้องลูกของเรา 
บางครัง้จึงเป็นแม่ยักษ์ แม่นางฟ้า หรือแม่พระ ฯลฯ 
โยทะกาเคยแสดงมาแล้วหลายบท   
  ตอนท่ีย้ายเข้าอพาร์ทเม้นท์ใหม่ๆ โยทะการู้สึก
ดีใจ ท่ีบริเวณท่ีเราอยู่ มีเด็กๆ เยอะ นัน่หมายถึงลกูจะ
หาเพ่ือนได้เร็วยิ่งขึน้ เพราะเด็กๆ ไม่ค่อยมีกฏกติกา
มากมายเหมือนผู้ ใหญ่ แม้จะหน้าใหม่ต่างภาษา แต่
เดก็ๆ ก็เลน่ด้วยกนัได้ ในตกึท่ีเราอยู่มีเด็กหญิงอายเุท่า
ลกูสาวของโยทะกา เธอพกัอยู่ชัน้ล่าง และไปโรงเรียน
เดียวกนัด้วย  
 เร่ืองน่าจะง่ายและลงตวั แต่มนัไม่ง่ายอย่างท่ี
คิด เม่ือเด็กหญิงไม่ได้มีแค่สอง แต่มีคนท่ีสามเข้ามา
เก่ียวข้อง เด็กหญิงท่ีอยู่ในตึกอีกคนเป็นเด็กท่ีโตกว่า 
และเรียนชัน้สงูกวา่ เดก็สองคนนัน้สนิทสนมกนัมาก่อน 
พอคนท่ีสาม คือลูกสาวของโยทะกาเข้ามาแทรก เด็ก
กับเด็ก ก็เร่ิมทะเลาะกัน เพราะคิดว่าคนท่ีสามจะมา
แย่งเพ่ือนของตนไป ถ้าปล่อยให้เด็กๆ เขาจัดการ
ปัญหากันเอง โยทะกาเช่ือว่าเด็กๆ เขาอาจจะหาทาง
ออกเองได้ แต่เม่ือมี “มนุษย์แม่” ท่ีถือคติ “ลูกข้าใคร
อย่าแตะ” เข้ามาเก่ียวข้อง เร่ืองมนัเลยสนกุกวา่ท่ีคดิ 
  อาทิตย์แรกของการไปโรงเรียน เท่ียงวันหนึ่ง 

มีเสียงกร่ิงดงั เม่ือเปิดประต ูมี “มนุษย์แม่” มายืนหน้า
บ้าน และเอ่ยปากว่ามีเร่ืองจะคุยด้วย เขาเปิดฉาก
เชน่นี ้
“ เธอรู้หรือเปลา่  ลกูฉนัร้องไห้กลบับ้านเพราะลกูเธอ”  
“ อ้าว ท าไมหรือ” โยทะกาอทุานแล้วยืนงง 
“ ก็ลกูเธอมาแย่งเพ่ือนรักของลกูฉันไป เด็กเขาสนิทกนั
มาก่อน จู่ๆ  ลกูเธอก็เข้ามาแทรกกลาง แบบนีม้นัไม่ถกู” 
เขาพูดอีกยาว  โยทะกา  บอกเขาเพียงว่า “ ใจเย็นๆ 
ปัญหาของเด็กๆ เด๋ียวฉันจะคุยกับลูกของฉันดวู่าเกิด
อะไรขึน้ ” 
 วันนั น้ โยทะกาถาม ไถ่ลูก  ก็ ไ ด้ความว่ า 
เด็กหญิงตวัโตไม่พอใจตน ไม่พูดด้วย เดินไปโรงเรียน
ด้วยกัน ก็คอยขวางไม่ให้ตนเดินใกล้เพ่ือน และไม่ให้
คยุกับเพ่ือนอีกคน  โยทะกาเลยสอนลูกว่า เรามาใหม่
อย่าไปแทรกกลาง หรือแย่งเพ่ือนของคนอ่ืน เพราะคน
ท่ีโดนแย่งเพ่ือนจะเศร้า และเสียใจ ถ้าเรารู้สึกว่าโดน
แยง่เพ่ือน เราก็คงจะเสียใจเหมือนกนั ทกุคนเป็นเพ่ือน
กนั เลน่ด้วยกนัได้  

 

สองสามอาทิตย์ถดัมาเสียงกร่ิงก็ดงัอีก   
“ มนุษย์แม่คนเดมิ ”  ยืนจงัก้าหน้าประต ูและเร่ิมเปิด
ฉาก “ลูกเธอ ไม่ใช่นางฟ้าอย่างท่ีเห็นหรอกนะ ท าเร่ือง
อีกแล้ว เอาหิมะมาปาหน้าลูกฉัน เธอสอนลูกยงัไงให้
รังแกคนอ่ืน....” โยทะกายืนงงเช่นเดิม ลูกเราน่ีหรือ 
รังแกเด็กคนอ่ืน เป็นไปได้อย่างไร เห็นทีเร่ืองนีต้้อง
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สอบสวนกนัยาว และต้องหาบคุคลท่ีสามเป็นพยาน   
 หลงัจากถามลกูจนได้ความแล้ว โยทะกาจึงลง
ไปถามความจากเด็กหญิงอีกคนท่ีอยู่ในเหตุการณ์ 
เด็กหญิงสองคนเล่าเร่ืองตรงกนั คือ เด็กตวัโตโยนหิมะ
ใส่เด็กตัวเล็กก่อน แต่ เพราะเกิดปีลิง เด็กตัวเล็กจึง
หลบพ้น หิมะไม่โดนตวัแค่เฉียดๆ ไป แล้วเด็กตวัเล็กก็
คว้าหิมะโยนกลับบ้าง เด็กตวัโตนัน้คงเกิดปีหมู จึงอืด
กวา่ หลบไม่พ้นหิมะ หิมะปะทะหน้าไปเต็มๆ จึงร้องไห้
ไปฟ้อง “ มนุษย์แม่ ” จึงสอนลูกตวัเองให้ระมัดระวัง 
พยายามอย่าไปยุ่งกับเด็กตวัโตขีแ้ยคนนัน้ เร่ืองราวจึง
สงบไปจนตลอดฤดหูนาว  
 เม่ือฤดรู้อนมาถึงเหตุการณ์ใหม่ๆ ก็เข้ามาอีก 
วันท่ีแดดจ้า อากาศระอุ “ มนุษย์แม่ ” เอาสระน า้
พลาสติกขนาดใหญ่ มาวางท่ีสนามหญ้าส่วนรวม และ
เตมิน า้จนเตม็ให้เดก็ๆ ได้เล่นน า้ดบัร้อน เพราะวางสระ
น า้ในท่ีส่วนรวมเด็กๆ ในละแวกนัน้ จึงมาเล่นน า้กัน
อย่างสนกุ เจ้าตวัเล็กของโยทะกา ก็ขออนุญาตไปเล่น
ด้วย โยทะกานั่งอ่านหนังสือ ท่ีระเบียงหลังบ้านคอย
มองลกูเลน่กบัเดก็คนอ่่ืนๆ เป็นระยะๆ และเหตกุารณ์ท่ี
เห็นมนัก็เกิดเชน่นี ้ 
 เด็กคน อ่ืนๆ  ขึ น้ จากสระน า้ ไปปูผ้ านอน
อาบแดดกัน มีลูกสาวของโยทะกากับลูกสาวคนเล็ก
ของ “มนุษย์แม่” อยู่ในสระน า้กนัสองคน  จู่ๆ ลูกสาว
คนเล็กของ “มนุษย์แม่” (ซึ่งตวัโตพอๆ กับลูกสาวของ
โยทะกา) ก็โถมตวัไปหาลกูสาวของโยทะกา คนถกูทบั
จึงจมลงไปในน า้ คนจมน า้คงตกใจ จึงผลกัคนท่ีมาทบั
ออกไปอย่างสุดแรง จนหงายท้องลงไปในน า้ คนหงาย
ท้องนัน้ พอโผลจ่ากน า้ได้ ก็ร้องจ้าดงัสนัน่ทุง่ เท่านัน้ละ 
“มนษุย์แม่” ได้ยินเสียงลกูร้องก็วิ่งร่ีไปอุ้มลกูของตนขึน้
จากน า้มากอดปลอบโยน และกระชากแขนลูกสาว
ของโยทะกาขึน้จากน า้  “มนุษย์แม่” พูดอะไรกับลูก
ของโยทะกานัน้ โยทะกาไม่ได้ยิน สักพักลูกสาวของ
โยทะกาก็หอบผ้าร้องไห้กลับมาบ้าน โยทะกากอด

ปลอบลูกให้เลิกร้องไห้ และบอกลูกให้ไปอาบน า้ โดย
ไมต้่องเลา่อะไรให้แมฟั่ง แมรู้่ และเห็นหมดแล้ว 
 เป็นไปตามคาด “มนุษย์แม่” มากดกร่ิง ด้วย
หน้าตาแดงก ่า พร้อมอารมณ์โกรธเกรีย้ว และระเบิดใส่
โยทะกาดงัลัน่ “ ฉันไม่ไหวกับลกูเธอแล้วนะ ลูกเธอท า
ลูกฉันจมน า้ ฉันจะไม่อนุญาตให้ลูกเธอลงสระน า้อีก
เดด็ขาด และตอ่ไปนีถ้้าลกูเธอรังแกลกูฉันไม่ว่าคนไหน
อีกแม้แตน่ิดเดียว ฉนัอาจจะฟาดลกูเธอเข้าให้...” 
 โยทะกาสะกดจิตตนยืนฟังจนจบแล้วจงึเอย่  
“ ถ้าเธอบังอาจ มาแตะต้องลกูฉันแม้แตน่ิด ฉันจะเอา
เร่ืองเธอให้ถึงท่ีสุด คนอย่างเธอดีแต่สอนลูกให้ขีแ้ย 
และโยนความผิดให้คนอ่ืน ฉันเห็นเหตกุารณ์โดยตลอด
ว่าเกิดอะไรขึน้ เธอไม่มีสิทธ์ิแม้แต่จะกระชาก และ
ตะคอกลูกฉันด้วยซ า้ เธอสอนลูกเธอให้ดี ก่อนจะมา
โทษลกูคนอ่ืน และถ้าเธอไมอ่นญุาตให้ลกูฉันลงสระน า้ 
เธอก็ไม่มีสิทธ์ิจะเอาสระมาวางในท่ีสาธารณะเช่นกัน 
ทัง้หมดท่ีเธอเคยว่าลกูฉัน ฉันไม่เคยฟังความข้างเดียว 
เพราะฉนัมีใจเป็นธรรมพอ ตอ่ไปนีเ้ธออย่ามายุ่งกบัเรา
อีก ถ้าไม่อยากให้ลกูเธอเล่นกบัลกูของฉันเธอก็ไปบอก
ลูกเธอ แต่ฉันไม่เคยสอนลูกให้รังเกียจ และรังแกลูกๆ 
ของเธอ” โยทะกาบอกอ าลาและปิดประตูใส่หน้าเธอ
อย่างสุภาพเรียบร้อย (แปลกมากท่ีท าได้อย่างเบามือ
ท่ีสดุ)  
 นับตัง้แต่บัดนัน้จนบัดนีเ้หตุการณ์ทุกอย่างก็
สงบเงียบดีมาตลอด ยาม “มนุษย์แม่” อย่างโยทะกา 
เจอหน้า “มนษุย์แม่” อย่างเขา เราตา่งทกัทายกันตาม
มารยาทสงัคม เด็กๆ ก็เล่นด้วยกันบ้างตามวาระ และ
โอกาส แต่โยทะการู้ดีว่า “มนษุย์แม่คนนัน้” เขาค้นพบ
พรมแดนท่ีโยทะกาขีดเส้นไว้แล้ว 
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เมื่อฉันย้ายกลับไปอยู่เมืองไทย ตอนท่ี1 
         โดย คนสองบ้าน 

 
 

การย้ายกลับเมืองไทย เม่ือเกษียณ หรือก่อน
เกษียณ เป็นเร่ืองยอดฮิตของพ่ีน้องคนไทย ท่ีอยู่ใน
สวิตเซอร์แลนด์  ฉันผู้ มีประสบการณ์นี ้ เม่ือ 6 ปีท่ีแล้ว 
จึ งอยากแบ่ง ปันประสบการณ์   ท่ีคิดว่าจะ เ ป็น
ประโยชน์  กับผู้ ท่ีก าลังคิดว่า  จะย้ายกลับไปอยู่
เมืองไทยอยา่งถาวร วา่ต้องเตรียม และท าอะไรบ้าง  

เม่ือค้นพบความต้องการของตวัเอง และของ
คุณสามี ว่าเราต้องการจะกลับไปใช้ชีวิตท่ีเหลือ ท่ี
เมืองไทย ฉันก็เร่ิมหาข้อมลูตา่งๆ ใช้เวลาเป็นปี ในการ
เตรียมการ ซ่ีงมีดงันี ้ 
ท่ีเมืองไทย เตรียมการ ดงันี ้

 การท าประกนัสขุภาพของสามี  ก่อนอาย ุ
ครบ 60 ปี เร่ืองนีส้ าคญัมากๆ ส าหรับสามีฉัน เพราะ
ถ้าเป็นอะไรขึน้มา เงินท่ีเก็บไว้อาจหมดไป ด้วยเวลา
อนัรวดเร็ว  
 

ท่ีสวิตเซอร์แลนด์ เตรียมการ ดงันี ้

 ตดิตอ่กบัทางสถานเอกอคัราชทตูโดยตรง 
เร่ืองวีซ่าของสามี  เ พ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องและ
ชดัเจน ในการเตรียมเอกสาร วา่เขาจะต้องเตรียมอะไร  

 ฉนัเป็นทัง้คนไทย และคนสวิส ก่อนย้ายกลบั  
ต้องจัดการเอกสารต่างๆของทางราชการไทย ให้ตรง
กับของสวิส โดยการน าเอกสารการจดทะเบียนสมรส 

รวมทัง้ท่ีแปลเป็นภาษาไทยและสถานเอกอัคราชทูต
ประทบัตรารับรองแล้วมาด้วย  

 ฉนัเอง ต้องแจ้งท่ีท างานเร่ืองเงิน Pension   
ส่วนของสามี จะเข้ามาเมืองไทยในฐานะ ผู้เกษียณ
ก่อนอายุการท างาน ไมใ่ชผู่้ตดิตามคูส่มรส จึงต้องขอ
ใบรับรองเงินเดือนจากท่ีท างาน  

ส่วนสามี ได้ติดตอ่แจ้งท่ีท างานล่วงหน้า 2 ปี 
ว่าจะหยุดท างาน ก่อนอายุครบเกษียณ  และได้
ค านวณแล้วว่า สามารถอยู่เมืองไทยได้อย่างสบาย 
จากเงินบ านาญ ท่ีเรียกวา่ Überbrückungsrente  
(ภ.เยอรมนั) หรือ Rente de raccordement  
(ภ. ฝร่ังเศส)  

 ก่อนเดนิทางประมาณ 3 เดือน แจ้งยกเลิก  
ประกันต่างๆกับบริษัทท่ีท าไว้ โดยนับจากวันท่ีจะ
เดนิทางออกจากสวิตเซอร์แลนด์  

 แจ้งอ าเภอท่ีอาศยัอยู ่  วา่เราจะย้ายออกนอก 
ประเทศวนัไหน และขอใช้สิทธ์ิเลือกตัง้ในตา่งประเทศ  

 แจ้งขอใบขบัข่ีสากล เพ่ือท่ีจะเอามา  
เปล่ียนเป็นใบขบัข่ีไทย ฯลฯ  

 หลงัจากนัน้ก็ไปตดิตอ่ขอท าวีซา่ ซึง่สามี 
ได้วีซา่ Non Immigration O  

 การสง่ของมาทางตู้คอนเทนเนอร์ ได้สง่มาใน 
ฐานะคนไทย ท่ีย้ายกลบัถ่ินฐาน  
 

สิ่งส าคัญ ท่ีทางบริษัทขนส่งขอในขณะนัน้ คือ หนงัสือ
เดินทางเล่มแรกท่ีเข้าไปอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ จนถึง
เลม่ปัจจบุนั ท่ีจะกลบัเข้าประเทศไทย เอกสารนีต้้องใช้
อีกครั ง้  เ ม่ือ รับตู้ คอนเทนเนอร์ออกจากท่าเ รือ ท่ี
เมืองไทย รายละเอียดเก่ียวกับการส่งของก็เข้าไปหา
ข้อมูลจากทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งก็มีหลายบริษัทให้เลือก 
ฉันและสามีเลือกใช้บริการ ชนิดรับท่ีบ้านต้นทาง และ
สง่ถึงบ้านปลายทาง 
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     เม่ือย้ายมาถึงเมืองไทยต้องเอาเอกสารทุกอย่าง 
เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบรับรองเงินเดือน ฯลฯ ท่ีทาง
สถานเอกอัครราชทูตประทับตรารับรองมาแล้วไป
ให้กับทางนิติกรณ์ ท่ีกรมการกงสุล กระทรวงการ
ตา่งประเทศ ประทบัตรารับรองอีกครัง้ ฉันมอบหน้าท่ีนี ้
ให้กับบริษัทเอเย่นต์แถวๆสถานทูตสวิส  จัดการให้ 
ขณะรอเอกสารจากนิติกรณ์ ฉันก็ไปแจ้งกับสถาน
เอกอคัรราชทูตสวิสว่า เราได้ย้ายเข้ามาอยู่ท่ีเมืองไทย
แล้ว เช่นเดียวกบัตอนท่ีเราไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์ เราก็
ต้องแจ้งให้ทางสถานเอกอคัรราชทตูไทยทราบ แตข่อง
สถานทูตสวิส จะมีความตา่งคือ เร่ืองเงินบ าเหน็จ เงิน
บ านาญ ท่ีจะได้รับเม่ือถึงเวลา ครอบครัวฉัน แจ้งขอ
จ่ าย เ งินประกันยามชราต่อ ไปจนครบเกษียณ 
(Freiwillig  AHV)ไว้ด้วย  เม่ือได้รับเอกสารจากนิติ
กรณ์ สามีก็ไปแจ้งท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง (ตม) ในเขต
ท่ีอาศยั ว่าเราย้ายเข้ามาอยู่ท่ีไหน และน าใบขับข่ีไป
เปล่ียนเป็นใบขบัข่ีไทย ซึ่งต้องท าภายใน 3 เดือน และ
แล้วก่อนท่ีตู้คอนเทนเนอร์จะมาถึง ซึ่งใช้เวลาประมาณ
สองอาทิตย์กว่าๆ ทางบริษัทก็โทร มาขอพาสปอร์ตตวั
จริงทัง้หมด รวมทัง้พาสปอร์ตของสวิสด้วย ซึ่งเป็นข้อ
กังขาว่า ในเม่ือเข้ามาในฐานะคนไทยแล้วจะมาขอ
พาสปอร์ตสวิสไปท าไม ได้รับค าตอบว่าทางศุลกากร
เขาจะเอา งง ไม่ชัดเจนแต่ก็เอาเถอะบอกกับน้องทาง
โทรศัพท์ว่า พ่ีจะเอาไปส่งให้ถึงมือเลยค่ะ ไม่อยาก
ส่งไปเพราะถ้าเกิดสูญหายขึ น้มา พ่ี ไม่อยากจะ
เสียเวลาเพ่ือตามหาคนท่ีรับผิดชอบ ว่าแล้วก็ต้องร่อน
เข้ากรุงอีกรอบ เม่ือไปถึงคุณน้องท่ีบริษัทก็บอกว่า พ่ี
ต้องไปติดตอ่ขอรับของท่ีท่าเรือเองนะ มองหน้าน้องตา
เขียวทีหนึ่ง ก่อนจะบอกว่า อ๊ะอ๊ะ ช้าก่อนน้อง พ่ีคิดว่า
มนัจะยุ่งยากมากกว่า ถ้าพ่ีต้องใช้เวลาในการไปติดตอ่
เอง อีกอย่างพวกพ่ีก็จ่ายไปทกุอย่าง เพ่ือให้ของส่งตรง
ถึงมือพ่ี ท่ีปลายทาง มันเป็นหน้าท่ีของพวกน้องท่ี
จะต้องให้บริการกับลูกค้า น้องก็เลยเงียบ เม่ือเสร็จท่ี

บริษัทก็กลับไปนอนรอท่ีบ้าน เม่ือตู้มาถึงทางบริษัทก็
โทรมาบอกเร่ืองคา่ธรรมเนียมท่ีจะต้องเสีย เม่ือโอนเงิน
ไปซึ่ง ก็หม่ืนกว่าบาท ตอนเย็นพนักงานท่ีลงของ
เดินทางมาถึงเพ่ือดูพืน้ท่ี ท่ีจะลงของก่อน อีกวันตอน
บา่ยตู้ ก็มาถึงแต่ไร้ว่ีแววของใบเสร็จคา่ธรรมเนียมของ
ทา่เรือ 
      เม่ือสามีอยู่ครบ 90 วนั ต้องไปประทบัตรา วีซ่า
ออก และกลบัเข้ามาใหม่ ท าแบบนีอ้ยู่ 2ครัง้ ถึงได้วีซ่า
ปี หลงัจากนัน้ก็ไปรายงานตวัท่ี กองตรวจคนเข้าเมือง 
(ต.ม.)ทุกๆ 90 วัน ซึ่งแตกต่างกับท่ีสวิตฯ เราได้
ใบอนญุาตพ านกับี เราอยูไ่ด้ 1 ปี แล้วขอตอ่ใบอนญุาต
พ านกั เม่ือครบก าหนด  แล้วเวลาก็ช่างผ่านไปรวดเร็ว
เหลือเกิน เม่ือครบปี สามีต้องไปต่อวีซ่า (อีกแล้ว) 
แบบฟอร์มเอกสารตา่งๆ เตรียมหาข้อมลูไว้แตเ่นิ่นๆ  
วีซ่าของสามี  ใช้ใบรับรองเงินเดือน ซึ่งขอไว้จากท่ี
ท างานในสวิตฯ เขาจะส่งมาให้ท่ีเมืองไทย เม่ือได้รับ
ต้องส่งไปให้ทางสถานเอกอคัรราชทตูสวิสในเมืองไทย
รับรองภายใน  6 อาทิต ย์  บัญชีธนาคาร ท่ี มีการ
เคล่ือนไหวย้อนหลงัหกเดือน สามีไม่เคยมีปัญหาเร่ือง
การต่อวีซ่า เราเตรียมทุกอย่างไปให้พร้อม ใช้เวลารอ
ไมถ่ึงคร่ึงชัว่โมงทกุอยา่งเรียบร้อย ข้อนีค้ิดว่าคงแล้วแต่
เขตพืน้ท่ี จ านวนคนท่ีเข้ารับบริการและคนท่ีให้บริการ 
ขอชมเจ้าหน้าท่ีเขตรับผิดชอบท่ีฉันอยู่ท างานขยัน 
ให้บริการดีกนัจริงๆ 
      ย้ายมาก็หลายปีแล้ว แต่ยังมีหลายๆอย่างท่ียัง
สะดุดอยู่ ยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวอีกระยะหนึ่ง 
สดุท้ายก็ขอให้ทกุคนมีความสขุ ในการเตรียมตวัมาอยู่
เมืองไทยกนันะคะ 
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ชีวิตเป็นอย่างไร ใครก าหนด 

         โดย นภา หลนิ 

     เร่ืองจริงท่ีได้ยินบอ่ยๆว่า  ชีวิตฉนั ท าไมอาภพัอยา่ง

นี ้ ท าไมต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนมา  ท าไมต้องจาก

พอ่จากแมม่า  บางคนร้องไห้ร้องหม่ อยากกลบั

ประเทศไทย  ถ้าได้ยินเร่ืองราวแบบนีก้บัหตูนเอง  

ผู้ เขียนจะบอกเลยว่า  คณุนัง่ทบทวนดใูห้ดีๆนะว่า  

ก่อนท่ีจะได้เดนิทางมาท่ีน่ี ไมใ่ชเ่ร่ืองง่ายๆ ลองนกึ

ย้อนหลงัดใูห้ดีๆ   บางคนต้องไปบนบาน ขอให้ได้

เดนิทางมา

พอมาเจอความล าบากเข้า  บนบานอีกวา่ ขอให้ฉนัได้

กลบัเถิด  ตอนมา ยงัไมท่นัได้แก้บนเลย  คราวนีบ้น

บาน ขอกลบัอีกแล้ว  เจ้าพอ่เจ้าแมท่ี่ไปบนบานไว้ อาจ

มนึงงได้ วา่จะเอาอยา่งไรกนัแน ่แมค่ณุเอย๋..  ในเม่ือ

ชีวิตของสาวไทยท่ีได้มาเมืองนอกนัน้   ดีกวา่คนไทยอีก

ตัง้ก่ีล้านคนท่ีเขาอยากจะมา  ในเม่ือได้มาแล้ว ก็จงยิม้

รับกบัความโชคดีนี ้ ตัง้หน้าตัง้ตาท ามาหากิน  คนท่ี

ได้มาอยู่ตา่งประเทศ เกินคร่ึง ขยนัหมัน่เพียรท ามาหา

กิน  จนร ่ารวยกนัเป็นแถวๆ 

     ความเป็นจริงแล้ว ไม่ได้ล าบากอะไรเลย  เพียงแต่

ความไมส่ะดวกของคนๆนัน้มากกว่า  จากท่ีเคยท างาน

บ้าง ไม่ท าบ้าง ก็อยู่ได้  แต่อยู่เมืองนอกต้องท างาน  

และต้องมีระเบียบวินัย ตัง้แต่ต่ืนนอน จนถึงเข้านอน  

บางคนตอนอยู่เมืองไทย  ต่ืนเช้าขึน้มาสลดัผ้าห่มออก

จากท่ีนอน  ไมต้่องเก็บท่ีนอน  ทิง้ไว้อยา่งนัน้  พอค ่ามา

เข้าไปนอนใหม่   กินข้าวเสร็จแช่หม้ อแช่ชามไ ว้ 

จนกระทัง่ไมมี่ชามให้กิน คอ่ยมาล้าง 

     บ้านช่องก็เหมือนกัน กวาดเฉพาะตอนท่ี  รกรุงรัง

จนไมมี่ท่ีวางเท้า ถึงคอ่ยมากวาด  สาวไทยไม่คอ่ยชอบ

อยู่บ้านนัก  ชอบไปบ้านเพ่ือนคนนัน้คนนีอ้ยู่เสมอ  

คราวนีเ้รามานึกดู ถึงหัวใจคนเป็นสามีเราบ้าง  เขา

แตง่งานกบัเรา ก็หวงัวา่  เร่ืองการบ้านการเรือนจะมอบ

ไว้ให้กับแม่บ้าน  แต่คุณแม่บ้านกลับไม่ค่อยชอบอยู่

บ้านเสียอีก  พวกเราชอบอ้างเร่ืองการเงียบเหงา  เร่ือง

การจากบ้านเกิดเมืองนอนมาไกล 

     ผู้หญิงไทยสว่นใหญ่เสียหายหมดเลยหรือ  ไม่หรอก 
ท่ีดีเหลือล้นก็มี  แต่ท่ีไม่เอาไหนก็มาก บางทีก็นึก
สงสารผู้ชายท่ีแตง่งานกบัภรรยาท่ีไมเ่อาไหนเหมือนกนั  
นางไม่ปรับตวัเอาเสียเลย  เคยท าตวัอย่างไร นางก็ท า
ตวัแบบนัน้  พอมีลูกออกมา  ลูกหลายคนรังเกียจแม่
ตัวเอง  จะคุยกับพ่อเท่านัน้  แม่ก็จะมาร้องไห้โอด
ครวญวา่  ลกูของฉนั อกตญัญสูัง่สอนอะไรก็ไมย่อมฟัง 
แตไ่มเ่คยมองดตูวัเองเลย วา่เป็นแมแ่บบไหนกนั   
 

     ผู้ หญิงไทยจ านวนมาก  ท่ีสามีเสียชีวิต แล้วทิ ง้

สมบตัไิว้ให้เป็นเงินไทยหลายสิบล้าน  เป็นเร่ืองน่าเศร้า 

ท่ีนางใช้เงินสิบล้านนัน้  หมดไปด้วยความรวดเร็ว  นาง

หอบเงินกลบัเมืองไทย  อยากได้อะไรซือ้แบบไม่ยัง้คิด  

มีญาติก่ีคนเรียกมาซือ้แจก  ให้บ้าน ให้รถยนต์  แจก

หมดภายในไม่ถึงปี  ต้องวิ่งเต้นหาคนท าเร่ืองเชิญ

กลบัมาใหม ่ แตก็่ไมง่่ายแล้วหาคนเชิญยาก  เพราะคน

เชิญเขาไมไ่ด้มีสว่นได้เสียอะไรด้วย 
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ปัจจุบันนี เ้ลยกลายเป็นนางฟ้า  ไ ร้ ท่ีอยู่อาศัยใน

เมืองกรุง  ใครจะรู้บ้างว่านางเคยมีเงินในบญัชี สิบกว่า

ล้านบาทเม่ือปีก่อนหน้านี ้ หญิงหม้ายเงินล้าน (ยโูร) มี

ให้พบเห็นอยู่บอ่ยๆ  การได้มาแตง่งานมีชีวิตคูอ่ยู่เมือง

นอก  ไม่ใช่เร่ืองบงัเอิญ หรือเร่ืองความมหศัจรรย์  แต่

มนัเป็นความโชคดีของคนๆนัน้   เม่ือได้มาแล้วก็น่าจะ

หยิบฉวยโอกาส  เพราะการได้ท างานเดือนละสองสาม

หม่ืนบาท  ถ้าอยูเ่มืองไทยเดือนละหม่ืนบาทก็ยากแล้ว 

ผู้ เ ขียนมีตัวอย่างท่ีดีเ ย่ียม  อยากจะขอน ามาเป็น

แบบอยา่งท่ีดี  คณุป. ผู้หญิงไทยวยัท างาน  เธอเป็นคน

สมุทรปราการ  อาชีพแรกของเธอ คือ งานท าความ

สะอาด  ตลอดเวลาของการมาอยู่เมืองนอก  คุณป.

ท างานทกุอยา่งท่ีมีคนมาจ้าง  ขอให้ได้เงิน นางท าหมด  

และอย่าให้เธอได้พบเห็นอะไรท่ีจะได้เงิน  นางจ าเอา

มาเป็นอาชีพ  น ามาดดัแปลงเป็นสินค้าของตนเอง  พอ

ได้เงินก้อน นางสง่ไปเมืองไทยปลกูบ้านให้คนเชา่ 

ลกูเต้านาง ปลอ่ยให้ท ามาหากินเอง  เลีย้งเต่ียคนเดียว

เพราะแม่ตายไปแล้ว  จนปัจจบุนั นางมีบ้านให้เขาเช่า

กนัทัง้ซอย  มีร้านท าขนมส่งเป็นของตนเอง  น้องสาวก่ี

คนเอามาเลีย้งดูหมด  ทุกคนมีงานท าเป็นของตนเอง  

ขนมท่ีท าส่ง มีคนมาสัง่มากมาย  เรียกว่าฝีมือของนาง

เป็นท่ียอมรับไปทั่ว  จากคนท่ีเคยยากจนมาก่อน  

ปัจจบุนัความยากจน โบกมือลา  ด้วยความท่ีงานหนกั

ก็เอา  งานเบาก็สู้   ทกุวนันีมี้เงินเดือนหลายหม่ืน 

คณุป. เป็นคนรู้คณุคา่ของเงิน  ท าได้เก็บไปหาดอกเบีย้

จากการท าของขายตอ่มือตอ่เท้าไปเร่ือยๆ  การพนนัขนั

ต่อไม่เคยสนใจ  ท างานได้เข้าบ้านนอน  บ้านช่อง

สะอาดเอ่ียมอ่อง  สามี พ่อแม่สามีแทบจะแบกใส่บ่า  

คณุป. น่ีเป็นตวัอย่างท่ีดีมากคนหนึ่ง  เธอประกาศแล้ว

ว่า ถ้าวันใดพ่อแม่สามีเสียชีวิต  วนันัน้สามีภรรยาคู่นี ้

จะหอบกันกลบัเมืองไทย  ชาตินีค้วามยากจน  คงเดิน

กนัคนละเส้นทางแล้วกบัคณุป. 

     คนไทยส่วนใหญ่เคยผ่าน ความยากจนมาทัง้นัน้  

พอมาท ามาหากินได้คลอ่งๆ แทนท่ีจะเก็บน า อย่างคณุ

ป.  ไม่เลยค่ะ..โน่นแวะเล่นการพนันกัน  บางคนรับ

เงินเดือนมาอุ่นๆ แวะเข้าร้านตู้ เกมเล่นการพนัน

เงินเดือนท่ีรับมาหมดไปอย่างรวดเร็ว  หากู้มาเล่นต่อ  

ดอกเบีย้แพงเท่าไรไม่สนใจ  บทเรียนมีมากจนนับไม่

ไหว  คนไทยก็รู้ ก็เห็นกนันะคะ  แตไ่ม่มีใครสนใจจดจ า  

เลน่เสียไปหาเงินมาเลน่ใหม ่

 
ผู้หญิงไทยต้องเลิกกบัสามี  ต้องออกจากงาน ก็เพราะ

เร่ืองเล่นการพนนั  หยดุเถิด พอเถิด เล่นมาก็เยอะแล้ว  

ไม่เห็นว่าจะมีฐานะร ่ารวยขึน้  ชีวิตมีแต่แย่ลงๆ  หยุด

เลน่วนันีย้งัมีอนาคตนะคะ 

ตวัเราเทา่นัน้ ท่ีก าหนดชีวิต วา่จะให้เป็นไปอยา่งไร  
จริงไหม.... 
 
 

 
 
 
 

“ โศกนาฏกรรมที่สุดในชีวิต 
คือการใช้เวลาทัง้ชีวิตตกปลา 
เพียงเพื่อจะพบว่า 
มันไม่ใช่ปลาตัวที่ต้องการ” 
                                      เฮนร่ี เดวิด โธโร 
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บหุร่ี กับ เยาวชน 
 

       พ่อแม่ท าอะไรได้บ้าง? 
ต้องหาเวลาเพื่อ... 
 คยุ และรับฟังลกู 
 พดูคยุกบัลกูถึงโทษของบหุร่ี แม้วา่คณุจะสบู

บหุร่ีเองก็ตาม 
ส่งเสริม... 
 โดยการช่ืนชม ตอ่พฤตกิรรม การกระท าท่ีดี 
 โดยการสนบัสนนุและให้ก าลงัใจ  

 
 
ถ้าลูกของคุณสูบบุหร่ี คุณควรจะ :  
 ไมอ่นญุาตให้ลกูสบูบหุร่ีท่ีบ้าน หรือสบูตอ่หน้า

พอ่แม ่

 ให้ก าลงัใจและสง่เสริมให้ลกูเลิกสบูบหุร่ี 
 หาความชว่ยเหลือจากหนว่ยงาน ศนูย์

ชว่ยเหลือตา่งๆ หรือ จากแพทย์ 
 
ข้อเทจ็จริงบางประการ : 
 โดยเฉล่ีย 1 ใน 5 ของคนอายรุะหวา่ง 

            15 ถึง19 ปี สบูบหุร่ี 
 ยาสบูเป็นสาเหตขุองการ ”เสพตดิ” ได้รวดเร็ว 
 ยาสบูท าลายสขุภาพทัง้สิน้ ไมว่า่จะเสพใน

รูปแบบของ บหุร่ี  ยาเส้นแบบเคีย้ว ยานดั
แบบผงสดูดม ฯลฯ 

 พ่อแม่ คือ แบบอยา่งของลกู ในกรณีการสบู
บหุร่ีก็เชน่กนั 

 

การปกป้อง และป้องกันเดก็ๆจากภัยของควัน
บุหร่ี 
พ่อแม่ท าอะไรได้บ้าง? 
 ห้ามสบูบหุร่ีขณะตัง้ครรภ์ 
 อย่าสบูบหุร่ีขณะมีเดก็ๆอยูใ่กล้ๆ 
 ให้สบูบหุร่ีนอกบ้าน (ทัง้คณุและแขก) โดย

ประตหูน้าตา่งต้องปิด 
 งดสบูบหุร่ีในรถ 

ข้อเทจ็จริงบางประการ : 
ขณะตัง้ครรภ์ : 
 
 
 
 
 
 
 การสบูบหุร่ี เพิ่มโอกาสในการแท้งหรือการ

คลอดก่อนก าหนดได้ 

 การสบูบหุร่ี สามารถชะลอหรือระงบั
พฒันาการของเดก็ทารกในครรภ์                                                       

ในเดก็เล็ก : 
 เดก็จะมีน า้ตา มากกวา่ปกตเิม่ือเกิดอาการ

ปวดท้องคอลลิค(Colic) และเพิ่มความเส่ียง
ในเร่ือง Sudden Death 

 ความระคายเคือง ตา ห ูจมกู คอ ท าให้เกิด
โรคหวดั การบวมอกัเสบของหชูัน้กลาง โรค
หอบหืด และอาการไอ 

ควันบุหร่ี เป็นภัยร้ายต่อสุขภาพของเดก็ๆเพราะ
ร่างกายและอวัยวะต่างๆของเดก็ก าลังเตบิโต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปอด 
 
ที่มา : Broschure von Femmes Tische, Frauen sprechen 
über Gesundheit, Erziehung und Prävention 
แปลโดย: ชนิกา เกียรตินนัทน์ มาร์แชลล์ 
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แด่เธอ ผูง้ดงาม 
         โดย พระอาจารย์พิทยา ฐานิสสโร 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ฤดรู้อน ดอกไม้นานาพนัธุ์ ท่ีสวิตฯ 
ก าลงัออกดอก เล็กบ้างใหญ่บ้าง มีกลิ่นหอม ไม่มีกลิ่น 
หลากสีหรือสีเดียว ขึน้เองตามธรรมชาติ 
หรือมนุษย์ปลกู ต่างท าหน้าท่ี มอบความหอม สดช่ืน
ให้กบัทกุสรรพชีวิตบนโลกใบนีอ้ย่างเท่าเทียม ไม่เลือก
ท่ีรักมกัท่ีชงั ขึน้อยูก่บัวา่ เขาหรือเธอ พร้อมจะรับความ
สดช่ืนงดงามนัน้หรือไม่ และไม่เคยเปรียบเทียบว่าใคร
เดน่กว่าใคร ใครสวยกว่ากนั หอมหรือไม่หอม เล็กหรือ
ใหญ่ ยอมรับสภาพตามปรากฏ เพราะทุกสิ่งย่อมมี
คณุคา่ และความงดงามอยู่ในตวัเองเสมอ มนษุย์เราก็
เช่นกนั ทกุคนล้วนมีคณุคา่ในตวัเองและไม่จ าเป็นต้อง
เปล่ียนตวัเรา เพ่ือให้ใครมาเห็นคณุคา่ เราส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญกับคุณค่าภายนอกจนลืมสร้างคุณค่า

ภายใน  เราแข่งกันมี แข่งกันแต่งตวั แข่งกันอวด ฯลฯ 
จนท าให้ตวัเองเหน่ือย เพราะความหลง จิตใจพอง ดีใจ 
เม่ือเขาช่ืนชม จิตใจแฟบ เสียใจ ทุกข์ใจ บางทีถึงกับ
อาฆาตเม่ือเขาต าหนิ วา่ร้าย  

     เราจะเหน่ือยไม่จบ ถ้ายงัให้ความส าคญักบัคณุค่า
ภายนอกอยู่ บางคนยอมท าในสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง เพ่ือให้
คนในสังคมยอมรับ แต่เราจะหาความจริงใจท่ีแท้ไม่
เจอ เพราะเรายังไม่จริงใจกับตัวเอง การยอมรับ
ตัวเองได้อย่างท่ีเราเป็น ไม่เปรียบเทียบ น้อยใจใน
โชคชะตา แต่ยอมรับท าหน้าท่ีอย่างถูกต้องงดงาม 
สร้างความอ่อนน้อมถ่อมตน ช่วยเหลือ มีเมตตากรุณา
กบัทกุสิ่ง ใช้ชีวิต แตง่ตวัแบบเรียบง่าย ขณะนัน้ เราเร่ิม
มีคณุคา่ท่ีแท้ในตวัเอง  
     เม่ือมองธรรมชาติอย่างเข้าใจ เราจะไม่ต้องไป
ค้นหาความยุติธรรม ความเท่าเทียมท่ีไหน เพราะทุก
อย่างล้วนเร่ิมจากเหตตุา่งกนั แตทุ่กอย่างจะเป็นธรรม
เม่ือ ยุตหิรือหยุด ที่จิตใจ เพราะสขุหรือทกุข์ เร่ิมต้นท่ี
จิตใจ กฏแห่งธรรมชาติ ยตุิธรรมกบัทกุสรรพสิ่งเสมอ 
แต่เพราะเราต่างหาก ท่ีสร้างความเห็นผิดไม่เข้าใจใน
ความต่างของธรรมชาติ  เพราะในความต่าง มีความ
งามท่ีตา่งกนัเสมอ  ในความไม่งดงามก็มีสิ่งดีงามซ่อน
อยู่เสมอ และท่ีเราเป็นทุกข์ ก็เพราะเราไม่สามารถ
ปล่อยวาง ความเห็น ความยึดมัน่ถือมัน่ ว่าเป็นตวัเรา
ของเรานัน่เอง 
 

     ในประเทศท่ีได้ช่ือว่า งดงามท่ีสุดในโลกประเทศ
หนึ่งนี ้จะมีหญิงไทยสกัก่ีคนท่ีมีโอกาสได้ออกเดิน ช่ืน
ชมสัมผัสธรรมชาติ ท่ีแสนจะงดงามนี ้เพราะการเดิน
ตามรู้ลมหายใจอย่างมีสติ ในแต่ละย่างก้าว จะเป็น
การเยียวยา ความทุกข์ในอดีต ความเหงา เศร้า โดด
เด่ียว คิดถึงบ้านเกิดในตนเอง ความสุขเล็กๆ จะค่อยๆ
ปรากฏ โดยท่ีไม่ต้องซือ้หา และเราไม่จ าเป็นต้องท า
ร้ายตวัเอง และคนท่ีรัก  ด้วยการพึ่งพาสิ่งเสพติด หรือ
เล่นการพนนั เพ่ือลืมความทุกข์ เพราะนัน่ยิ่งจะท าให้
ชีวิตตกต ่าและเพิ่มความทกุข์มากขึน้  
ความสุขที่แท้ไม่สามารถเกิดขึน้ได้จากจิตใจท่ีไม่สงบ 
แม้จะมีทกุอยา่งตามท่ีต้องการ......... 
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คนสวิสมีความสขุท่ีสดุ.....จริงหรือ 
                                          โดย นกฮกู 

 
จากการส ารวจของนกัวิเคราะห์ ตามนโยบายของ 

UNO ได้รวมรวบข้อมูลของ 158 ประเทศ ทั่วโลก 
ระหว่างปี ค.ศ. 2012-2014 แล้วประกาศเม่ือปลาย
เดือนมีนาคม 2015 เ รียกรายงานนีว้่า World 
Happiness Report  2015 (ครัง้ท่ี 3) โดยจดัล าดบั
ความสุขของประเทศทัง้หลาย สรุปผลว่า ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นประเทศท่ีคนมีความสุขท่ีสุดใน
โลก และ 6 อันดับแรก มีดงันีคื้อ 

1. สวิตเซอร์แลนด์ 
2. ไอซ์แลนด ์ 
3. เดนมาร์ก (ตกมาจากอนัดบั 1) 
4. นอร์เวย์ 
5. แคนาดา  
6. ฟินแลนด์    

ประเทศเพ่ือนบ้านของสวิตฯ ท่ีอยู่ใกล้กัน แต่มี
ระดบัความสุขห่างออกไป เช่น ออสเตรีย ล าดบัท่ี 13 
เยอรมันล าดบัท่ี 26 ฝร่ังเศสล าดบัท่ี 29 และอิตาลี
ล าดบัท่ี 50 

ส าหรับประเทศในเอเซีย อยูใ่นอนัดบัใดบ้าง   
            24.  สิงค์โปร์  
            34. ประเทศไทย 
            46. ญ่ีปุ่ น 

ไม่น่าแปลกท่ีคนไทยจะมีความสุขกว่าคนญ่ีปุ่ น ดู
เหมือนว่าประเทศญ่ีปุ่ นจะเจริญมากกว่า แตเ่พราะคน

ญ่ีปุ่ นจะมีความเครียดสูง มีการแข่งขนัในการท างาน
สงูมาก  

นักวิเคราะห์ ใช้ปัจจัย ด้านรายได้ ความเป็นอยู ่
การประกันสงัคม อิสระ เสรีภาพของประชากร ความ
มัน่คงทางการเมือง สุขภาพกาย สุขภาพจิต  คณุภาพ
ของระบบการศกึษา เป็นดชันี หรือตวัแปรแหง่ความสขุ 

เงินเพียงอย่างเดียวไม่สามารถดลบนัดาลให้เกิด
ความสขุได้ แตต้่องมีองค์ประกอบอ่ืน เช่น การศกึษาท่ี
ถูกทาง ทัง้ทางโลก และทางธรรม น ามาซึ่งความ
ยุติธรรม ส่งเสริมจริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต สร้าง
ความศรัทธา และรู้รักษาสขุภาพทัง้กายและใจ  

เม่ือใดท่ีสถานการณ์ในประเทศมีความวุ่นวาย เกิด
สงคราม มีความรุนแรง โดยทั่วไป จะสร้างผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ เกิดความไม่มั่นคง ประชากรมีอาการ
หวัน่ไหว ทุกข์ทน ดงัเช่นประเทศล าดบัท้ายๆ ซึ่งอยู่ใน
แถบตะวนัออกกลาง และอาฟริกา อนัได้แก่ ล าดบัท่ี 

     153.  อฟักานิสถาน 
     154.  รวนัดา 
     155.  เบนิน 
     156.  ซีเรีย 
     157.  บรุุนดี 
     158.  โตโก  
 

แล้วการจดัดชันีความสขุเหลา่นี ้จะได้ประโยขน์ 
อย่างไร จุดมุ่งหมายของ UNO ก็เพ่ือส ารวจและหา
ข้อมูล มาใช้พัฒนาประเทศ เพ่ือการอนุรักษ์ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสม และได้รับประโยชน์
สงูสดุ น่ีก็ส ารวจกนัมาเป็นครัง้ท่ี 3 แล้ว แตล่ะครัง้ท่ีท า
การวิเคราะห์ข้อมูลก็ใช้เวลาเป็นปีๆ ได้มีการพัฒนา
อะไรไปบ้าง เพราะสงครามและปัญหาเศรษฐกิจก็ยงัมี
อยู่ และมีทีท่าว่าจะเพิ่มขึน้ยืดยาวอีกนาน จะเกิดอะไร
ตอ่ไป....  
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     เราควรดีใจหรือไม ่ท่ีได้อยูใ่นประเทศสวิตฯท่ีนา่จะ
มีความสขุท่ีสดุ แตส่ขุ-ทกุข์นัน้ แท้จริงแล้วอยูท่ี่ไหน  
 

     อีกด้านหน่ึงของงานวิจัย เป็นบทความจาก Time 
Magazine งานวิจยัจากอเมริกา พบว่า คนท่ีมีความสขุ
มากท่ีสุดในโลก คือ  พระ ในพุทธศาสนา   โดย
ทดสอบด้วยการสแกนสมองพระท่ีท าสมาธิ และได้ผล 
ลพัธ์ออกมาวา่ "เป็นจริง" 

 
 

     หลกัความเช่ือของศาสนาพุทธ คือ เหตท่ีุท าให้เกิด
ความสุขนัน้ ก็คือ " อยู่กับปัจจุบัน " ขณะปล่อยวาง
ได้ ในสิ่งท่ีเกิดขึน้แล้ว ควบคมุความอยากท่ีไม่มีสิน้สุด  
อุปสรรคของความสุข ก็คือ แรงปรารถนาและตณัหา 
คนเราจะมีความสุข ไม่ขึน้อยู่กับว่า "มีเท่าไร" แต่
ขึน้อยู่ ท่ีว่า เรา "พอเม่ือไร " ความสุขไม่ได้ขึน้กับ
จ านวนสิ่งของท่ีเรามี  หรือเราได้... 
 

     เราชาวไทยโชคดีที่ สุด ท่ีเกิดในประเทศไทยซึ่ง
เป็นประเทศท่ีพุทธศาสนาเจริญท่ีสุดในโลก อีกทัง้
ประเทศไทยมีพระมหากษัตริ ย์  ทรงเป็นเอกอัคร
ศาสนปูถมัภก และทรงเป็นพทุธมามกะ แตถ่ึงอยา่งไร 

ผู้สนใจธรรม สู้ผู้ รู้ธรรมไมไ่ด้ 
  ผู้ รู้ธรรม สู้ผู้ปฎิบตัธิรรมไมไ่ด้ 
  ผู้ปฎิบตัธิรรม สู้ผู้ ท่ีเข้าถึงธรรมไม่ได้ 

มีทรัพย์มาก ยอ่มมีความสะดวกมาก 
มีธรรมะมาก ยอ่มมีความสขุมาก 

     คนส่วนใหญ่มกัแสวงหาวตัถนุอกกาย เพราะคิดว่า
มนัจะน าความสุขมาให้ ซึ่งอาจเป็นแค่ความสุขชั่วครู่ 
หลงัจากนัน้ก็ต้องแสวงหาสิ่งใหม่ วนเวียนเช่นนีไ้ม่รู้จบ
แตก่ารท าสมาธิ ท าให้เราเข้าถึงความสขุแท้จริงอนัเป็น
นิรันดร์ ช่วยให้เราใช้ชีวิตสอดคล้องกับตวัตนภายใน 
ในทกุสภาพแวดล้อมได้อยา่งมีความสขุ      

    
     ยคุนี.้.. การปฏิบัตธิรรม น่ังสมาธิ ได้กลายเป็น 
เทรนด์สุดฮิตของผู้คนในสังคม ทัง้เด็ก วัยรุ่น คนหนุ่ม
สาว พากันมาเรียนรู้ วิธีการปฏิบตัิสมาธิ มีคนจ านวน
มากขึน้เร่ือยๆ ท่ีเล็งเห็นผลดีและประโยชน์หลายอย่าง
ของการปฏิบตัิสมาธิ ทัง้คนในแวดวงการศึกษา กีฬา 
บุคคลมีช่ือเสียง นักธุรกิจ รวมถึงหน่วยงานต่างๆทัง้
ภาครัฐและเอกชน ท่ีหันมาท าสมาธิ หรือน ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือลดความเครียด 
เพ่ือสขุภาพ และเพ่ือความสุขท่ีแท้จริง...แล้ว ความสุข
ของทา่นอยูท่ี่ไหนเอย่.... 
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ถามมา ตอบไป 
                                           โดย พ่ีหญิงไทย 

ลูกจะใช้นามสกุลใด 
ค าถาม ดิฉันและแฟนมีลูกสาวด้วยกัน ตอนนีลู้กสาว
อาย ุ3 เดือน ลกูสาวใช้นามสกลุของดฉิัน คือ “ไมเยอร์” 
เพราะเรายงัไม่ได้จดทะเบียนสมรส แต่ถ้าเราต้องการ
จดทะเบียนสมรส ลูกจะใช้นามสกุลของใคร แฟนใช้
นามสกลุ “ดีนเนอร์” 
ค าตอบ  ในกรณีท่ีจดทะเบียนสมรสแล้ว แต่ละฝ่าย
ยงัคงใช้นามสกลุเดิมของตน สามารถจะเลือกให้ลกูใช้
นามสกลุของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ให้คงใช้ “ไมเยอร์” ตอ่ไป 
หรือ ขอเปล่ียนนามสกุลตามบิดา คือ “ดีนเนอร์” ก็ได้ 
ลูกคนแรกใช้นามสกุลใด ลูกคนต่อไปจะต้องใช้
นามสกลุนัน้ด้วย  แต่ถ้าหลงัจดทะเบียนสมรสแล้ว ทัง้
สองฝ่ายเลือกใช้นามสกุลเดียวกัน ลูกจะใช้นามสกุล
นัน้ด้วย  
หมายเหตุ  ณ วนัท่ีบิดามารดาจดทะเบียนสมรส ถ้า
ลูกอายุครบ 12 ปี ในการขอเปล่ียนนามสกุลของลูก 
จะต้องได้รับความยินยอมจากลกูก่อน 
 

ผมส่งจดหมายยกเลิกสัญญาเช่าช้าไปไหม 
ค าถาม ตามสัญญาเช่าบ้าน เขียนไว้ว่า สามารถขอ
ยกเลิกสญัญาเช่าได้ล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนสิน้เดือน
ธันวาคม (ก่อน 31 ธันวาคม) ผมส่งจดหมาย
ลงทะเบียน ท่ี ส านักงานไปรษณีย์  เ ม่ือวัน ท่ี  29 
กนัยายน (วนัจนัทร์) จดหมายนีถ้ึงมือผู้ ให้เช่าเม่ือวนัท่ี 
1 ตลุาคม (วนัพธุ) ผมสง่จดหมายช้าไปใชไ่หมครับ            
ค าตอบ ใช่แล้วค่ะ ในกฏหมายสญัญาเช่าบ้าน จะนบั
เวลา 3  เดือน คือ วันท่ีจดหมายถึงมือผู้ให้เช่า ไม่ใช่

วนัท่ีน าจดหมายส่ง ในกรณีท่ีเป็นจดหมายลงทะเบียน
คือให้นบัวันท่ีบุรุษไปรษณีย์น าจดหมายนีไ้ปให้ถึงมือ
ผู้ รับ ดังนัน้ถ้าจดหมายของคุณไปถึงมือผู้ รับวันท่ี 1 
ตลุาคม จึงช้าไป ถ้าผู้ ให้เช่ารักษาสิทธิของตน นั่นคือ
สญัญาเช่ายงัต้องตอ่ไปอีก 3 เดือน คือ ยืดสญัญาเช่า
ไปถึงสิน้เดือนมกราคม 
ดังนัน้จึงแนะน าว่า อย่ารอจนถึงวนัสดุท้ายของเดือน 
แต่ควรส่งก่อนหน้านัน้หลายๆวัน เพ่ือความแน่ใจว่า 
จดหมายจะถึงมือผู้ รับทนัเวลาก่อนวนัสดุท้ายของเดือน 
 

จัดการทรัพย์สินอย่างไร ถ้าสามีเสียชีวิตที่
ประเทศไทย 
ค าถาม สามีเสียชีวิตท่ีประเทศไทย โดยท่ีสามี มีบญัชี
ธนาคารท่ีประเทศไทยด้วย ดิฉันจะต้องท าอย่างไร จึง
จะสามารถถอนเงินนัน้ได้ 
ค าตอบ  ถ้าบญัชีธนาคารนัน้มีช่ือของสามีผู้ เดียว ไม่มี
ทายาทคน อ่ืน  อาจใ ช้ทะ เบียนสมรส  ไปแ จ้ ง ท่ี 
ธนาคาร แต่ธนาคารอาจจะขอหลักฐานว่าเราเป็น
ทายาทเพียงผู้ เดียวด้วยละมงั 

- ถ้าสามีท าพินยักรรมไว้ ก็ไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมคะ แต่ถ้า
ไมมี่พินยักรรม ไมมี่หลกัฐานการเป็นทายาท จะต้องไป
ร้องศาล ขอให้แต่งตัง้เราเป็นผู้ จัดการมรดก แล้วน า
หลกัฐานไปแสดงท่ีธนาคาร เพ่ือขอเบกิเงิน 
หลักฐานว่าเป็นผู้จัดการมรดกจากศาล สามารถใช้
ในการจดัการทรัพย์สินทัง้หมด ทัง้บญัชีธนาคาร บ้าน 
ท่ีดนิ และอ่ืนๆ   
จงึขอแนะน า เพ่ือนๆ เก่ียวกบับญัชีธนาคาร ดงันี ้
1. ขอให้สามีใส่ช่ือ เราสองคนร่วมกนัในบญัชี สามารถ
เบกิ-จา่ยได้ทัง้สองคน   
2. ท าบตัร ATM สองใบส าหรับเราสองคน  
 

ทัง้นีไ้มว่า่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตไปก่อน อีกฝ่ายจะได้
ไมมี่ปัญหาในการเบกิเงินมาใช้สอย นะคะ..... 
 



รวงข้าว/ สงิหาคม 2558 
27 

บันทึกผา่นกาลเวลา 
                                         โดย ก. ไตรค า 

 

งานวนัสงัสรรค์ครอบครัวหญิงไทยเกิดขึน้ เป็นครัง้แรก
เม่ือปี 2006 จากการจดุประกายของดิฉันและคณุวานี  
ไคเซอร์  สมาชิกขาประจ าของสมาคม  จากความคิด
ท่ีว่า “สมาคมนีท้ าแต่เร่ืองวิชาการ น่าจะมีวันเบาๆ
บ้าง” รูปแบบของงาน คือ การจัดให้ครอบครัวมา
รับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งจัดขึน้ทุกปีในวนัอาทิตย์
สปัดาห์แรกของเดือนกันยายน  จุดประสงค์ คือ เรา
ต้องการให้วนันี ้เป็นวนัว่างท่ีคนในครอครัวจะได้มาท า
กิจกรรมร่วมกนั ปีแรกสมาชิกตา่งก็ขนสามีและหอบลกู
มาร่วมกิจกรรม 
ปี 2007 เน่ืองจากปีแรก มีเดก็ๆมาร่วมงานมากกว่า 20 
คน เพ่ือไม่ให้เด็กเบื่อ เราจึงมีกิจกรรมการละเล่นแบบ
ไทยๆ ซึ่งเด็กลกูคร่ึงไม่เคยเห็นมาก่อน เช่น สะบ้า เป่า
กบ หมากเก็บ มอญซอ่นผ้า อีกาฟักใข่ หมากอ่ี ชกัสนกุ
กนัใหญ่ทัง้เดก็และผู้ใหญ่  
ปี 2008 ปรับแนวทาง โดยการเชิญจิตแพทย์จาก
เมืองไทยมาสมัมนาในหวัข้อ “อยูอ่ยา่งไรให้มีความสขุ”  
ปี 2009 เสริมความรู้  ด้วยการเชิญจิตแพทย์จาก
เมืองไทย มาบรรยายในภาคบา่ยอีกครัง้ เร่ืองอาหารไม่
ต้องห่วงคณุวานี เธอก็ปิง้ๆย่างๆไว้บริการ คณุยุพาพร 
(ท าลาบ) น้องเก๋ (กอบกลุ) ท าพะโล้ และสมาชิกทุกคน
ตา่งก็แสดงฝีมือไมแ่พ้กนั  

ปี 2010  เลีย้งสง่ทา่นทตูชยัยงค์ สจัจิพานนท์ ปีนีเ้ร่ิมมี
ร้องร าท าเพลง มีคาราโอเกะ บางคนก็ร้องเพลงจริงๆ  
สว่นบางคนก็ตะโกนเพลง และเต้นกนัสนัน่หวัน่ไหว  
ปี 2011 จัดเวิร์คช็อป การช่วยเหลือผู้ ป่วยในกรณี
ฉกุเฉิน และสาธิตการใช้ผ้าปิดจมูกให้ถูกต้อง เพราะมี
การระบาดไข้หวัดนก  เลีย้งส่งคุณวรรณา สุดจิตร 
ข้าราชการสถานทตู คาราโอเกะและแดนซ์กระจาย 
โครงการแลกเปล่ียนหนงัสือกนัอา่น 
ปี 2012  เสริมจากกิจกรรมการกิน ด้วยหัวข้อ “ไม่ได้
ดัง่ใจ แต่ไม่เครียด“ โดยจิตแพทย์จากเมืองไทย  ปีนี ้
คณุเพ็ญศิริรัตน์  Mosimann หรือเป็นท่ีรู้จกักนัในนาม
เพ็ญพริง้มาแสดงฝีมือการท าอาหารท่ียากๆ คนกิน
พร้อมเสมอ ท ามาเลยไมเ่คยปฏิสธ 
ปี  2013 หัว ข้อ  “สุข ใจในต่างแดน  ชีวิ ตคู่สู่ สอง
วฒันธรรม”  โดยจิตแพทย์นางสาวไทย  
ปี 2014 เลีย้งส่งคณุสุชา มึลเลอร์ เจ้าหน้าท่ีสถานทูต 
เร่ิมน าการแสดงของเด็ก มาเติมชีวิตของป้าๆ ให้มีชีวา 
โดยน้องลิซา่ ไฟเฟอร์ เดก็อาย ุ6 ปี มาเดี่ยวไวโอลิน 
พวกเราคงเห็นแล้วว่า ชาวสมาคมหญิงไทยฯ ได้ 
พยายามพัฒนารูปแบบการจัดงาน มีความรู้ ควบคู่
ความบันเทิ ง  เ ป็นการคืนความสุขให้ทุกคนท่ีไป
ร่วมงาน นอกจากนี ้ทุกๆปีพวกเรายังพ ร้อมใ ห้
ค าปรึกษาข้อกฎหมาย ส าหรับผู้ ท่ีต้องการปรึกษาเป็น
การส่วนตวั  และในทุกปี การได้รู้จักเพ่ือนใหม่ๆ เป็น
ความประทบัใจท่ีมีตอ่กนั มิรู้ลืม 
ปีนี ้เราจะมีการสาธิต การใช้ผ้าขาวม้าหนึ่งผืนป้องกัน
ทกุโรค อย่าลืมน าผ้าขาวม้า ติดมือมาด้วย เราจะท า
กิจกรรมนีไ้ปพร้อมๆกัน และคุณเพ็ญพริง้จะน าเสนอ
อาหารพิเศษอะไร ต้องไปพิสจูน์กนัเอง ส่วนอาหารปิง้ๆ
ยา่งๆ  จากคณุวานี ก็เชน่เคยคะ่ 
ถึงบรรทดันีต้้องขอขอบพระคุณทุกท่าน ท่ีไปร่วมงาน
เสมอมา พบกันวันอาทิตย์ท่ี 6 กันยายน 2015  ร่วม
ฉลองครบรอบ 10 ปีงานวนัสงัสรรค์ครอบครัวหญิงไทย 
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ปฏิทินกิจกรรม 
 

วันอาทติย์ที่ 6 ก.ย 2015 งานวันสังสรรค์ครอบครัวหญิงไทย ครัง้ท่ี 10  
ที่ Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038  Kirchlindach 

 

เน่ืองในโอกาสวนัพอ่ ท่ี 5 ธันวาคม 2015 ขอเชิญสมาชิก และลกูๆ ของสมาชิก ร่วมประกวดการเขียนเรียงความ

และวาดภาพ เร่ือง “พ่อของฉัน”  ความยาวไมเ่กิน 2 หน้ากระดาษเอ 4 สง่เรียงความ และภาพวาด ได้ภายในวันท่ี 

31 ตุลาคม 2015 ท่ี Verein Thai Frauen für Thai Frauen,  Postfach 11, 3038 Kirchlindach  หรือท่ีอีเมล์ 

saipopoo@gmx.ch  ส าหรับเรียงความ ท่ีได้รับรางวลั จะลงในวารสารรวงข้าว ฉบบัเดือนธนัวาคมนี ้ 

และภาพวาด จะได้ขึน้ปกของวารสาร และมีรางวลัให้ด้วยนะคะ 

 

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

ใบสมคัรสมาชิก  

สมาคมหญิงไทยเพือ่หญิงไทย ในสวิตเซอร์แลนด์ 

 

ช่ือ.........................................................................นามสกลุ................................................................. 
ช่ือคูส่มรส...............................................................ท่ีอยู.่.(ถนน,เลขท่ี)................................................. 
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 
คา่บ ารุงสมาชิก รายบคุคล กลุม่ ชมรม ห้างร้านและองค์กรตา่งๆ ปีละ 50 ฟรังค์สวิส  
ทา่นจะได้รับวารสารรวงข้าว 3 ฉบบัตอ่ปี เข้าร่วมสมัมนา ร่วมกิจกรรมตา่งๆ รวมทัง้ได้รับข้อมลูความรู้ตา่งๆ โดยมี 
คา่สมาชิกเป็นรายได้ ท่ีสมาคมฯ น ามาใช้ในการจดัท าเอกสาร และกิจกรรมตา่งๆส าหรับสมาชิก  

 

 
 

 

mailto:saipopoo@gmx.ch
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เจ้าดอกไม้เอย 

 
ดอกไม้ไทย ชา่งงดงาม ยามแสงสอ่ง เม่ือแสงต้อง เผยอกลีบ เจ้าสยาย 
ยามฝนสาด ชะโลมอิ่ม พริม้เพราพราย ภมรมิวาย โลมไล้เจ้า เช้ายนัเย็น 

 
ครัน้พาย ุโหมกระหน ่า ส าราญเหือด เจ้าแทบเลือด อกกระอกั รักมลายสญู 
ทัง้โศกเศร้า เกือบบ้า ล้าอาดรูย์  ทกุสิ่งสญู มิเหลือใคร ให้เมตตา 

 
ปัญหาเกิด ดอกไม้ไทย ใจไหวหวัน่ จงึร่วมกนั ลกุขึน้ยืน ย่ืนมือเสนอ 
โอบกอดกนั และกนัไว้ ยามละเมอ ยามใจเพ้อ พร้อมจะสง่ ใจถึงใจ 

 
ตัง้ก่อเกิด หญิงไทย เพ่ือเพ่ือนหญิงฯ อดุมการณ์ แน่แนว่จริง ไมมี่เผลอ 
เฝ้าชว่ยเหลือ แนะทางออก หาจนเจอ ฉนักบัเธอ ในวนันี ้มีพลงั 

 
ชว่ยสง่เสริม ความรู้ คูมื่อชีวิต  เข้าใจสิทธ์ิ กฎหมายใหม ่หลายสถาน 
เพิ่มศกัยภาพ หญิงไทยใจ เบกิบาน อยูส่ราญ ก่อประโยชน์ ตอ่สงัคม 

 
จากวนันัน้ สิบหกปี ท่ีผนัผา่น  เหมือนวนัวาน ยงัอุน่อบ ด้วยดอกสวย 
อนัดอกงาม ศรีสมร ประดบักรวย  โชคอ านวย บญุเกือ้ เหลือพลงั 
 
กรวยแจกนั ประดบัด้วย ดอกไม้หอม จารีย์พร้อม เสริมเดน่ เชน่เสกสรร 
กวุลัยา อรัญญา มาเคียงกนั  เสริมใจมัน่ ดัง่กรวยดอก อนนัตราคา 

 
อีกกหุลาบ พรพรรณ กลัยา ฟิงค์              ญาณพชัยิ่ง ขยนังาน การจดัหา 
เพ่ือหญิงไทย สขุสดช่ืน ในทกุครา ดอกไม้กล้า ในตา่งแดน แทนคณุแผน่ดนิ. 

 
ญ.ญาดาวดี 

22 พฤษภาคม 2558 
ปารีส ฝร่ังเศส 

              บทกลอนนี ้แตง่ขึน้ในโอกาส ท่ีสมาคมหญิงไทย เพ่ือหญิงไทย ฉลองอายคุรบ 16 ปี  
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รายงานการประชมุสามัญประจ าปี 
วนัเสาร์ท่ี 23 พฤษภาคม 2558 / 2015 เวลา 16:00 – 21:00 น. 
สถานท่ีประชมุ Kipferhaus, Dorfstrasse 9, 3032 Hinterkappelen, Bern  
ผู้ เข้าร่วมประชมุสามญัประจ าปีมี  26 ทา่น  
1. คณุอรัญญา อดูรี ผู้ด าเนินรายการประชมุ กลา่วต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชมุ และเชิญคณุจารีย์ กลา่วสรุปการท างาน 
การท ากิจกรรมตา่งๆของสมาคม และสรุปรายงาน การประชมุของปี 2014 โดยมี คณุ จงกล ชมซุ (Schmutz) และ
คณุ เตือนจิตต์ เยอร์ก เป็นผู้นบัคะแนน ท่ีประชมุมีมตเิป็นเอกฉนัท์ รับรองรายงานการประชมุสามญัประจ าปี 2014 
2. คณุอรัญญา รายงานงบดลุของปี 2014 โดยมียอดเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  
      จ านวน  29,115.53  สวิสฟรังค์และท่ีประชมุมีมติยอมรับเป็นเอกฉนัท์ 
3. การเลือกตัง้กรรมการชดุใหม ่ตามมตท่ีิประชมุมีดงันี ้ 
 ประธาน    คณุจารีย์    เคลเลอร์  คีรีโต 
 รองประธาน   คณุกวุลัยา รีเดอร์ 
 เหรัญญิก   คณุอรัญญา อรูดี  
และคณะกรรมการแตง่ตัง้มีดงันี ้
 คณุกหุลาบ ไทรโพธ์ิภู่          บรรณาธิการวารสารรวงข้าว  
 คณุพรพรรณ เวงเงอร์          ทะเบียน  
 คณุกลัยา ฟิงค์                    ประชาสมัพนัธ์  
 และ คณุญาณพชั ดนิเน่       เลขานกุาร 
 ผู้ตรวจสอบบญัชีชาวสวิส คือ คณุ Chantal Coppex 
 ผู้ตรวจสอบบญัชีชาวไทย คือ คณุชนิกา เกียรตนินัทน์ มาร์แชลล์ 
4. คณุจารีย์ กลา่วถึงแผนงานของสมาคมฯ ในปี 2558 / 2015 ดงันี ้
 - การประชาสมัพนัธ์ หนงัสือคูมื่อ”เส้นทางสูส่วิตเซอร์แลนด์” 
 - การเข้าร่วมงานเทศกาลไทย จดัโดยสถานเอกอคัรราชฑตู ณ กรุงเบร์ิน ในวนัท่ี 11-12 กรกฎาคม 2558 
 - การจดังานสงัสรรค์ครอบครัวหญิงไทย ในวนัท่ี 6 กนัยายน 2558 
 - การร่วมงานกบัหนว่ยงานตา่งๆ 
5. กิจกรรมภาคค ่า งานฉลองครบรอบ 16 ปี เร่ิมเวลา19:00 น. โดย ฯพณฯ เอกอคัรราชฑตู นายเฉลิมพล  ทนัจิตต์ 
กลา่วเปิดงานและเปิดตวัหนงัสือ “เส้นทางสูส่วิตเซอร์แลนด์”  ฉายวิดีทศัน์ ความเป็นมาของสมาคมฯ ตามด้วยการ
แสดงไวโอลิน จากน้องอรุโณทยั ลิซา่ ไฟเฟอร์ หลงัจากนัน้คณุจารีย์ คณุกวุลัยา และคณุอรัญญา ได้ยกตวัอยา่งบาง
ตอนของหนงัสือมาเลา่ให้สมาชิกฟัง และฟังเพลงไพเราะจากคณุ Heinz Hirschi ตอ่ด้วยการจบัฉลาก และปิดท้าย
ด้วยการแสดงเซิง้กระติบ๊จากคณุนาตาลี เลมนัน์ และคณุนภาพร วลัเทอร์ 
ผู้บนัทกึการประชมุ    ญาณพชั ดนิเน่  (เลขานกุารสมาคมหญิงไทยเพ่ือหญิงไทย ในสวิตฯ)  


