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เรยีงความชนะเลิศ  
”พอ่ของฉัน”  
 

จะแต่ง หรือไม่แต่ง 
 

Scammer มิจฉาชีพเก่า  
แต่เหย่ือรายใหม่ 
 

สถานการณ์แรงงานในสวิตฯ 
 

 
 

 

        
     ภาพจากเด็กๆ ผูเ้ข้าร่วมประกวด การวาดภาพ เน่ืองในวันพอ่แห่งชาติ 



  
 

 

 

  
  

รางวัลท่ี 1  
        เด็กหญิงสิรินดา คาซาล อายุ 10 ปี                   รางวัลพเิศษ 

    นางสาว เมลิซองด์  รวงข้าว– เรอบเิย 
อายุ 22 ปี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
               
 

   รางวัลท่ี 2  
            เด็กหญิง อรุโณทัย ลิซ่า ไฟเฟอร์ อายุ 10 ปี 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
      
 

       รางวัลท่ี 3  
เด็กหญิงอารียา ฮันฟ์ อายุ 11 ปี 

จากโรงเรียนช้างน้อย 
 
 
 

 



วันท่ี 6 กันยายน 2015  
งานวันสังสรรค์ครอบครัวหญิงไทย คร้ังท่ี 10  

และการแสดงกตเวทิตาจิต แด่ท่านเอกอัครราชทตู นายเฉลิมพล ทันจิตต์ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ 
ที่ Pfrundhaus Kirchlindach, Kirchlindach 
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    รวงข้าว                      ปีท่ี 17 ฉบบัเดือน ธันวาคม 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 
เหรัญญิก : อรัญญา อดูรี 
ทะเบียน : พรพรรณ เวงเงอร์ 
ประชาสมัพนัธ์ : กลัยา ฟิงค์                        
เลขานกุาร : ญาณพชั  ดินเน ่
บรรณาธิการ : กหุลาบ ไทรโพธ์ิภู ่
เว็ปมาสเตอร์ : Dr. Hans Rieder 
ที่ปรึกษา : สมบตัิ มากลัน่ –เรอบิเย  ศกัดา บวัลอย 
   เตือนจิตต์ เยอร์ก 
…………………………………………...... 

บรรณาธิการและฝ่ายศิลป์ :  กหุลาบ ไทรโพธ์ิภู ่  
กองบรรณาธิการ : กวุลัยา รีเดอร์  อรัญญา อดูรี                              

สารบญั 
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สรรหามาเล่า 
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เม่ือมนษุย์ป้า(ไทย) กลบัมานัง่เรียนในสวิตฯ..........22 

สขุภาพกาย ใจ 
เห็นความจริง ในวนัท่ีไมมี่พ่อ...............................24 

สาระน่ารู้ 
สถานการณ์แรงงานในสวิตฯ................................15 
ภาพยนต์แนะน า.................................................25 
มารยาททัว่ไป ในสงัคมออนไลน์...........................28 

หญิงไทย 
บทบรรณาธิการ..…………………………………..4 
สารจากประธาน..………………………………….5 
ถามมา ตอบไป……………………………………26 
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ปฏิทินกิจกรรม ใบสมคัรสมาชิก……………….....29 
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พสิจูน์อักษร : จารีย์ เคลเลอร์ ครีีโต 
นักเขียน : ก. ไครค า นกฮกู พี่หญิงไทย ต้นกล้า ล าดวน ศกัดา  
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นักแปล : ชนิกา เกียรตินนัทน์ มาร์แชลล์ 
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ภาพประกอบในเลม่จากกเูกิล้  

 

 

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


รวงข้าว/ ธนัวาคม 2558 
4 

บทบรรณาธิการ 
สวสัดีคะ่ทา่นผู้อา่นท่ีรัก  
รวงข้าวฉบบั “วนัพ่อแห่งชาติ” 5 ธันวาคม ปีนี ้เราได้จดัให้มีกิจกรรมการประกวด
การเขียนเรียงความ และวาดรูป ในหวัข้อ “พ่อของฉัน” ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดีจากสมาชิก และบุตรหลานตวัน้อยๆ ส่งผลงานเข้ามาร่วมสนุกกัน ท าให้
ป้าๆ ชาวหญิงไทย เป็นปลืม้ไปตามๆกัน เราได้ อาจารย์ สุรีรัตน์ ณิชาพัฒน์ 
อาจารย์หวัหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 
มาเป็นผู้ตดัสินการเขียนเรียงความ และผู้ตดัสินวาดภาพ คือ คณุอญัชญั เฮียร์ลิ่ง

(ครูต้อม) ครูสอนวาดภาพ และอีกหลายบทบาทหน้าท่ี จากเครือข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศเยอรมนี(NTO) 
ขอขอบคณุอาจารย์ ทัง้สองท่าน มา ณ ท่ีนี ้และท่ีส าคญั  ขอขอบคณุนกัเขียนทุกท่าน ท่ีส่งผลงานเข้าประกวด และ
นกัวาดภาพตวัน้อยๆ ในวนันี ้ท่ีอาจจะเป็นจิตรกรผู้ยิ่งใหญ่ในวนัข้างหน้า ก็เป็นได้ ใครจะไปรู้ ติดตามงานของพวก
เขาได้ตัง้แตห่น้าปกคะ่ 
 

โดยสว่นตวัเห็นวา่ การสอนลกูเร่ืองวนัพอ่ เป็นการปลกูฝังให้เด็กเป็นคนดี มีคณุธรรมและมีความกตญัญกูตเวที ตอ่ผู้
มีพระคณุ ส าหรับพวกเราชาวไทย นัน่คือ พระมหากษัตริย์ไทย ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคณุนานปัการต่อประชาชน
ชาวไทย และพอ่ผู้ให้ก าเนิด ซึง่เลีย้งดเูรามา แล้วใครหนอ จะเป็นผู้สอนเดก็ๆ เหลา่นี ้ได้ดีท่ีสดุ ถ้าไม่ใช่คณุพ่อ คณุแม่
ชาวไทยทัง้หลาย เราจงึสอบถามไปยงัคณุแมส่าวไทย สมาชิกของสมาคมหญิงไทยฯ ให้ช่วยสอบถาม คณุลูก ลกูคร่ึง
ไทยทัง้หลาย วา่รู้จกัวนัพอ่กนัมากน้อยแคไ่หน ตดิตามความนา่รักของเดก็ๆ ได้จากเร่ือง“จากคณุลกู ถึงคณุพอ่” คะ่  
 

คอลมัน์กฏหมายนา่รู้ ฉบบันีเ้หมาะส าหรับผู้ ท่ีก าลงัคดิวา่ จะแตง่หรือไมแ่ตง่ดี เรามีข้อเปรียบเทียบให้เห็น ช่วยในการ
ตดัสินใจ ถึงแม้การตดัสินใจนัน้ จะไม่ใช่มาจากเราคนเดียวก็ตาม และการจากตายของคนอนัเป็นท่ีรัก เป็นสิ่งท่ีไม่มี
ใครต้องการ แตเ่ม่ือเกิดขึน้ เราจงึควรได้รู้ถึงสิทธิ และหน้าท่ี ท่ีเราพงึมี พงึได้ รวมทัง้การจดัการกบัสิ่งตา่งๆ ได้ 
 

คอลมัน์สรรหามาเล่า ด้วยความท่ีพวกเรา มีการใช้ส่ือออนไลน์กันมากขึน้และมากขึน้เร่ือยๆ จึงมีเร่ืองราวการเตือน
ภยัจากการใช้ส่ือนี ้มาฝาก รวมทัง้มารยาทท่ีน่าสนใจใคร่รู้ เพราะตอนนีใ้ครๆ ก็ใช้เฟส(บุค)กันทัง้นัน้ และเร่ืองเล่า
จากนกัเขียนหน้าใหม ่มหาบณัฑิต หมาดๆ จากรัว้มหาวิทยาลยัในสวิตฯ เชิญติดตามเร่ืองราวการเรียนเม่ืออยู่ในวยัท่ี
เป็นป้า ลีลาการเขียนเป็นอยา่งไร คงต้องไปอา่นกนัดนูะคะ นอกจากนีย้งัมียงัมีสาระนา่รู้มากมายในเลม่คะ่ 

 

และท้ายสดุนี ้ ขอเชิญชวนให้สมาชิกทกุท่าน ลองย้อนมองหาประสบการณ์ดีๆ กบัสิ่งตา่งๆท่ีผา่นมาในชีวิต ท่ีควรคา่
แก่การฉลอง ส าหรับการสง่ท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  ท่ีจะถึงนีน้ะคะ  
 

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

 
 

mailto:saipopoo@gmx.ch
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สารจากประธาน  

 
สวสัดีคะ่เพื่อนชาวไทยทกุคน 

ได้มาพบกนัอีกครัง้ในรวงข้าวฉบบัเดือนธนัวาคม 2558 นี ้ ผา่นทางลายลกัษณ์อกัษรของวารสารนี ้ 

บางคนก็ได้คยุกนัทางอิเมล์ หรือเฟสบคุ บางคนก็ได้ยินเสียงมาตามสาย กบัหลายคน เราได้เจอหน้า 

เจอตากนับ้างในกิจกรรมตา่งๆ แตท่ัง้หลายทัง้มวล ก็เพ่ือแบง่ปันความสขุให้แก่กนั รวมถึง 

แบง่ปันประสบการณ์ ท่ีเน้นด้านการใช้ชีวิตในแดนไกล การเป็นอยูอ่ยา่งมีสขุ เร่ิมต้นท่ีตวัเอง  

เม่ือตนเองมีความสขุ แล้วจะมีวิธีการอยา่งไร จงึสามารถแบง่ปันให้คนข้างเคียงในครอบครัว  

ไมว่า่จะเป็นสามี ภรรยา และลกู รวมถึงการเผ่ือแผไ่ปถึงเพ่ือน ถึงชมุชนรอบข้างได้ 
 

ถ้าอยากให้ แตไ่มมี่จะให้ จะเป็นไปได้อยา่งไร อยากให้น า้ แตไ่มมี่น า้ อยากให้ความสขุ แตไ่มมี่ความสขุ  
อยากให้เมตตา แตไ่มมี่เมตตา เหนืออ่ืนใด เรียนรู้ท่ีจะให้ตวัเองก่อน แล้วจะมหศัจรรย์วา่ คนรอบข้าง 
สามารถรับรู้และเปล่ียนแปลงไปเชน่กนั แม้วิชาความรู้ ทัง้วิชาชีพและทัว่ไป ท่ีจะใช้ในการปรับตวั 
เพ่ืออยูอ่ยา่งเป็นสขุ ในตา่งบ้านตา่งเมือง เม่ือเราชว่ยตวัเองให้มีความเข้มแข็งในทกุกิจท่ีควรท าได้แล้ว  
จงึจะสามารถชว่ยผู้ อ่ืนได้ อยา่ท้อถอย ในการเร่ิมต้นท่ีจะสร้างฐานตนเองให้เข้มแข็ง ชว่ยตนเองได้  
จงเช่ือมัน่ในตวัเองวา่เราท าได้ สง่ก าลงัใจมาให้ทกุคนท่ีก าลงัก้าวเดนิตามครรลองของชีวิตนี ้
 

ในโอกาสใกล้จะถึงวนัขึน้ปีใหม ่ขอคณุพระรัตนตรัยปกป้องคุ้มครองเพ่ือนๆทกุคน และอ านวยพร 
ให้ประสบความสขุ ความส าเร็จในสิ่งท่ีปรารถนา โดยทกุประการ 
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วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นอีกวนั ท่ีชาว

ไทยให้ความส าคญั เพราะเป็นวันพ่อแห่งชาติ เป็นวนั
เฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงของปวงชนชาวไทย
ซึ่งจดัขึน้เป็นครัง้แรก เม่ือวนัท่ี 5 ธันวาคม พทุธศกัราช 
2523 โดยคณุหญิงเนือ้ทิพย์  เสมรสตุ นายกสมาคมผู้
อาสาสมคัรและชว่ยการศกึษาเป็นผู้ ริเร่ิม 

วัตถุประสงค์ของการจัดวันพ่อแห่งชาติ 
ท่ีคณะผู้ ริเร่ิมก าหนด คือ 
1. เพ่ือเทิดทนูพระเกียรตคิณุของพระบาทสมเดจ็พระ  
    เจ้าอยูห่วั  
2. เพ่ือเทิดทนูพระคณุของพอ่ และยกยอ่งบทบาทของ     
    พอ่ท่ีมีตอ่ครอบครัวและสงัคม  
3. เพ่ือให้ลกูได้แสดงความกตญัญตูอ่พอ่ 
 4. เพ่ือให้ผู้ เป็นพอ่ส านึกในหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
     ของตน 

ปีนีช้าวหญิงไทยได้เชิญชวนให้สมาชิก และ
ผู้สนใจส่งเรียงความเข้าประกวด เพราะการเขียน เป็น
หนทางหนึ่งในการส่ือสาร ให้เราตระหนกัและระลึกถึง
ความดี และความรักของพ่อท่ีมีตอ่เรา และต่อไปนีคื้อ
เรียงความท่ีได้รับรวงวลัชนะเลิศ และรองชนะเลิศ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

เรียงความวันพอ่ รางวัลชนะเลิศ 
เร่ือง “พอ่ของฉัน” 

โดย เพ็ญศิริรัตน์ สสีม โมสมินัน์ 

หากประเมินคา่ของพ่อแม่จากกระแสของโลก
จะเห็นว่าพ่อแม่สมยันีต้้องทุ่มเทเร่ียวแรงเกือบทัง้ชีวิต 
เพ่ือท่ีจะเลีย้งลูกให้เติบโต เอาใจใส่ดแูล ขวนขวายหา
สิ่งท่ีดีให้แก่ลูก ทัง้ท่ีบางเร่ืองเป็นเร่ืองท่ีหาประโยชน์
ไม่ได้ ต่างกับพ่อแม่สมัยก่อนท่ีมีแนวทางการสอนลูก
ด้วยวิธีอีกแบบหนึ่ง คือให้การศึกษา สอนให้รู้จักวิธี
ท างาน หาอาหาร และรักษาตวัให้รอดพ้นจากอนัตราย
ตา่งๆ  เชน่เดียวกบัพอ่ของฉนั 

พ่อได้จากฉันไปแล้วกว่า 22 ปี ถ้าพ่อยงัมีชีวิต
อยู่ ตอนนีก็้จะอายุได้ 98 ปี ตลอดชีวิตพ่อท าบุญ ท า
ทาน มิได้ขาด พ่อเกิดเม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2460 ท่ีจงัหวดันครราชสีมา เป็นบุตรชายคนท่ี 3 ของ
ครอบครัวชาวนา อายุได้ไม่ถึง 20 ปี พ่อก็บวชเป็น
สามเณรท่ีบ้านเกิด และเดนิทางไปจงัหวดัมหาสารคาม
เพ่ือเล่าเรียน และบวชเป็นพระในเวลาต่อมา เรียนจบ
ได้เปรียญ ขณะท่ีบวชพ่อจ าพรรษาอยู่ท่ีบ้านเขวาไร่ 
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อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม บ้านเกิดของ
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณกรรม ศาสตราจารย์แสง 
จันทร์งาม (นามปากกาธรรมโฆษ ผู้ ประพันธ์ เร่ือง
พระเรวตัะและนางลีลาวดี นิทานธรรมอนัโดง่ดงั  และ
ทา่นยงัเป็นพ่ีน้องกบัแมข่องฉนัด้วย) ในตอนนัน้พ่อเป็น
ครูของพระและฆราวาส และพ่อยงัเป็นพระนกัเทศน์ มี
ช่ือเสียงโด่งดงัในแถบจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด และอีสานใต้  มีลกูศษิย์มากมาย 

เพราะพ่อเป็นพระนกัเทศน์และรับกิจนิมนต์ไป
แทบทกุจงัหวดัในภาคอีสาน จึงได้พบกบัแม่ และคงจะ
เป็นด้วยบุพเพสันนิวาสกัน เม่ือพ่อลาสิกขาบทก็ได้
แต่งงานกับแม่ เล่ากันว่าเพราะพ่อมีลูกศิษย์มากมาย
และแมก็่เป็นลกูหลานของผู้ มีอนัจะกิน  งานแตง่งานจึง
ใหญ่โตมาก มีการแห่ช้าง แห่ม้าด้วย  พ่อแม่ของฉันมี
บตุรธิดารวมทัง้สิน้ 8 คน  

หลังจากแต่งงาน พ่อได้พาแม่ย้ายมาอยู่ ท่ี
จงัหวดับรีุรัมย์ มาท าอาชีพเกษตรกรรมและค้าขายของ
ป่า ในเวลานัน้พ่อเองก็ได้จับจองท่ีดินไว้เป็นจ านวน
มาก  พ่อท างานหนักและเป็นคนท่ีมีความเป็นผู้ น า 
ยุติธรรม พ่อส่งลูกๆ เรียนหนังสือหมดทุกคน ในสมัย
นัน้ท่ีบ้านไม่มีโรงเรียน พ่ีๆ ต้องไปเรียนท่ีในเมือง ลูก
ชายไปเรียนโรงเรียนใกล้วัด และใช้วดัเป็นท่ีอาศยั ปิด
ภาคเรียนจึงจะได้กลบับ้าน มาช่วยพ่อแม่ ท านา ท าไร่ 
ส่วนฉันเป็นผู้ หญิงคนเดียวในบ้าน พอเรียนจบชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 4 พ่อก็ส่งฉันไปอยู่กับลุง พ่ีชายของ
แมท่ี่ตา่งเมือง 3 ปีไม่เคยได้กลบับ้าน มีแม่ไปเย่ียมบ้าง 
เอาข้าว และอาหาร รวมทัง้เงินไปส่งให้บ้าง ตอนเป็น
เด็กจ าได้ว่า อยู่ชัน้ประถมปีท่ี 3 พ่อสอนให้หุงข้าว 
เวลาไมส่บาย พ่อจะอุ้มข่ีหลงัม้าไปอนามยั เพราะแม่มี
น้องเล็กๆ และมีงานมาก หรือไม่ อาจเป็นเพราะฉันเป็น
ลกูสาวคนเดียว พอ่จงึเอาใจใสม่ากกวา่คนอ่ืนๆ  

ฤดเูก็บเก่ียวพอ่จะไปส่งสินค้ากบัรถ 6 ล้อ และ
กลบัมาด้วยเงินมากมาย เอามาจ่ายลูกน้อง และอ่ืนๆ 

ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นค่าเล่าเรียนของลูกๆ ชาวบ้านพูดว่า 
พ่อแม่เป็นคนโง่  ท าไมให้ลูกเรียนหมด จ้างคนอ่ืน
ท างาน มีสมบตัิไร่นามากมาย ท าไมจึงไม่ให้ลกูท า พ่อ
บอกว่าสมบตัินัน้หมดสิน้ไปได้ แต่การให้การศึกษานัน้
ไม่มีวนัหมด พ่อไม่เคยหยดุท างาน และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
เก่ียวกับการเกษตร เป็นผู้ ให้ค าแนะน า และช่วยเหลือ
กลุ่มเกษตรด้วยกัน แบ่งแม้กระทั่งท่ีท ากิน และให้ถือ
ครองกรรมสิทธ์ิ พ่อเคยขายท่ียกแปลง ครัง้ละ 50-100 
ไร่ เพ่ือเป็นเงินคา่เลา่เรียน คา่กินอยูข่องลกูๆ เวลาท่ีพ่อ
หาเงินไม่ทนั  พ่อส่งพวกเราทุกคน ไปเรียนท่ีกรุงเทพฯ 
เช่าบ้าน และซือ้ให้อยู่ในเวลาต่อมา  พ่อยอมเหน่ือย
เพ่ือให้ลกูได้เรียนและมีอนาคตท่ีดี 

ครัง้หนึ่งพ่อเคยได้รับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในโอกาสท่ีพระองค์เสด็จฯ ยังจังหวัด
บรีุรัมย์ และเม่ือปีพ.ศ. 2514 ลกูชายคนโตของพอ่เข้า  
รับพระราชทานปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยพระ
จอมเกล้าธนบุรีท่ีสวนอัมพร พ่อกับแม่ได้มีโอกาสรับ
เสด็จฯ และช่ืนชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดเพราะ
ขณะนัน้มีนกัศึกษาน้อยมาก ครัง้ท่ีสองลูกชายคนท่ี 6 
เ ข้ า รั บพ ระ ร าชทานป ริญญามหาบัณฑิ ตจ าก
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และครัง้สดุท้ายน้องชาย
คนเล็กจบจากสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ
ทหารลาดกระบงั พ่อได้มีโอกาสช่ืนชมพระบารมีของ
พระองค์เป็นครัง้ท่ี 3  
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พ่อบอกว่าพอแล้ว ชีวิตของพ่อซึ่งเป็นกระดูก
สันหลังของชาติ เป็นสมาชิกในโครงการพระราชด าริ  
(สวนป่าพืชพรรณสมนุไพร)  การท าดี และมีศีลของพ่อ 
ได้สง่ผลถึงลกูหลานแล้ว สดุแล้วแตใ่ครจะถือปฏิบตัิได้
มากน้อย ในความรู้สกึของฉนั พอ่เป็นคนดี เอือ้เฟือ้ จน
วาระสุดท้าย แม้พ่อจะไม่ได้เป็นโรคร้าย แต่การท่ี
ตรากตร าท างานหนกั และวยัชรา พ่อล้มและเส้นเลือด
ในสมองแตก พ่อป่วยได้ 5 เดือน กับ 10 วัน และจาก
พวกเราไปเม่ือวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2537  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
พวกเราทุกคนจะไม่ลืมค าสอนสัง่ของพ่อ  ฉัน

จะดแูลน้องๆ หลานๆ  จะท าความดี แม้จะไม่ได้เท่าท่ี
พ่อท าก็ตาม เพราะพ่อคือคนส าคัญของลูก คือแสง
สว่างส่องทางให้ลูกเดิน คือปฏิมากร ผู้ สลักเสลาชีวิต
ลกูให้งดงาม ลกูช่างโชคดีมหาศาล เกิดชาติใดก็ขอให้
ฉนัได้เกิดเป็นลกูพอ่ตลอดไป 

จากลกูสาวคนเดียวของพอ่

เรียงความวันพอ่ รางวัลรองชนะเลิศ 
 

เร่ือง “พอ่ของฉัน” 
 

โดย บบุผา โสมเขียว คาซาล 
 

นิยามของพ่อส าหรับฉัน “พ่อของฉันเป็นคน
พดูน้อย ร่างกายสงูใหญ่และแข็งแรง ขยนั ร้องเพลงเก่ง 
ท าอาหารเก่ง รักครอบครัว และเป็นครูคนแรกของฉัน
หรือเรียกวา่เป็นต้นแบบของฉนัในทกุเร่ือง”   
 ฉัน เ กิดมาในครอบครัวฐานะปานกลาง 
ครอบครัวเรามีอาชีพเกษตรกรรม ครอบครัวเรามีกนัอยู ่
6 คน มีพอ่แม ่พ่ีสาว 2 คน พ่ีชาย 1 คน และฉันเป็นลกู
คนสุดท้อง เท่าท่ีจ าความได้ ฉันไม่ค่อยได้ออกไป
ท างานนอกบ้านสักเท่าไร นอกจากไปพรวนดินต้น
ข้าวโพดและพริก ในช่วงวนัหยดุเสาร์อาทิตย์ พ่อแม่จะ
ให้ฉันรับผิดชอบงานบ้านเสียเป็นส่วนใหญ่ เช่น ก่อน
ไปโรงเรียนตอนเช้าต้องปัดกวาดถูบ้าน และตอนเย็น
เม่ือกลบัมาจากโรงเรียนจะต้องท าอาหารเย็นไว้รอทุก
คนในบ้าน ตักน า้ใส่โอ่งให้เต็ม และหลังจากนัน้ก็ท า
การบ้าน  ฉันเป็นคนเดียวในครอบครัวท่ีได้เรียนสงูกว่า
พ่ี  ๆ  และก็ เ ป็นลูกคนเ ดียว ท่ี เดินทางมาอยู่ ไกล
ครอบครัว  พ่อของฉันคนนีเ้ป็นได้ทุกอย่างเพ่ือลูก  ถึง
พ่อจะดูเป็นผู้ ชายท่ีร่างใหญ่ก าย า เงียบขรึมและพูด
น้อย แตพ่อเวลาพ่อมีเวลาให้แก่ลกู ๆ พ่อจะเปล่ียนไป
เป็นคนละคน คือ ร้องเพลงให้ลูกฟัง เป็นช้างม้าวัว
ควายให้ลูกข่ีหลังเล่น เล่านิทานให้ลูก ๆ ฟังก่อนนอน 
ฉันชอบมากท่ี ตอนเด็ก ๆ พ่อจะให้พวกเราส่ีคนมานัง่
ล้อมวงกนั แล้วฟังพ่อเล่านิทานก่อนนอน พร้อมกบัคติ
สอนใจและมีค าถามให้พวกเราตอบ  ใครตอบได้พ่อมี
รางวัลให้ด้วย บางวันพ่อไปท างานได้เงินมาจากการ
เป็นชา่งรับเหมาก่อสร้างบ้าน พ่อจะซือ้ขนมปังว่าวเป็น
ป๊ีบมาฝากพวกเราทุกคน บางวนัพ่อจะป่ันจกัรยานพา
ลกู ๆ ไปเท่ียวในท่ีท่ีลูกอยากจะไป เช่น ป่ันพาพวกเรา
ไปดงูานวัดประจ าปี จกัรยานคนันีข้องพ่อสามารถพา
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พวกเราทัง้ส่ีคนไปเท่ียวได้สบาย เพราะข้างหลงัพ่อนัง่
ได้สามคน สว่นฉนัน้องเล็กนัง่ตรงด้านหน้าของพ่อ และ
ปัจจบุนัเจ้าจกัรยานคนันีก็้ก็ยงัอยู ่  

พอ่เป็นฮีโร่ในดวงใจของฉันเพราะพ่อเก่งเกือบ
ทุกเร่ือง พ่อร้องเพลงได้ไพเราะมาก เพราะครอบครัว
ของพ่อเป็นศิลปินเกือบทัง้บ้าน พ่อท ากับข้าวได้อร่อย
มาก ครัง้แรกท่ีพ่อสอนให้ฉันท ากบัข้าวคือ แกงฉู่ฉ่ีปลา
ดกุ  

พ่อรักแม่และครอบครัวมาก ฉันจ าได้ว่าตอน
นัน้ฉันอายุประมาณ 5 ขวบ แม่ป่วยต้องไปนอน
โรงพยาบาลในจังหวัด  ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านเรา
พอประมาณ และพ่อต้องไปนอนเฝ้าแม่ท่ีโรงพยาบาล
ด้วย ฉันและพ่ี ๆ ต้องไปอยู่กับตาและยายและน้า ๆ 
พอ่จะต้องเดินทางไปกลบัเพ่ือกลบัมาดแูลพวกเราและ
ไปดแูลแม่เป็นเดือน ๆ  โดยไม่เคยปริปากบน่ว่าเหน่ือย 
ให้พวกเราได้ยินเลยแม้แตค่ าเดียว 
 ตอนเด็ก ๆ ฉันเป็นเด็กท่ีสุขภาพไม่ค่อยดีสัก
เท่าไรและเป็นโรคภูมิแพ้ด้วย เวลาอากาศเย็น ๆ จะ
เป็นลมพิษ พ่อจะต้องไปหาใบส้มป่อยมาต้มให้อาบ 
และทุกปีฉันจะมีอาการไอเรือ้รังซึ่งกินเวลานาน 3  
เดือนเลยทีเดียว พ่อจะเป็นคนพาฉันไปหาหมอตลอด 
และครัง้หนึ่งฉันเคยถูกสุนัขท่ีเป็นบ้ากัด พอพ่อทราบ
ขา่วก็ตามไปจดัการเจ้าสนุขับ้าตวันัน้และน าส่งอนามยั
ของต าบล การท่ีฉันโดนสุนัขบ้ากัด ท าให้ต้องเดินทาง
ไปฉีดวคัซีนป้องกนัพิษสนุขับ้า ทกุวนัหลงัเลิกเรียนนาน 

17 วนั แตล่ะครัง้ต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที
จากโรงเรียนไปอนามยัของต าบล พ่อก็จะข่ีจกัรยานพา
ฉนัไปทกุๆวนั มาวนัหนึง่พอ่ติดธุระไม่สามารถพาฉันไป
ได้ พ่อบอกให้ฉันนัง่รถประจ าทางไป แต่พอขากลบัรถ
หมด ฉันต้อง เดินกลับ บ้านเป็นระยะทางถึ ง  10 
กิโลเมตร ฉันไม่สามารถติดต่อใครได้ นอกจากเดินให้
ถึงบ้านให้เร็วท่ีสดุ  เพราะเวลานัน้ก็จวนจะพลบค ่าแล้ว 
ท้องฟ้าก็เร่ิมจะมืด ด้วยความเป็นห่วงของพ่อและ
สงสัยว่าท าไมฉันยังไม่ถึงบ้าน พ่อจึง ป่ันจักรยาน
มาตามหา ฉนัจ าความรู้สึกครัง้นัน้ได้ดีไม่เคยลืม ฉันโผ
เข้ากอดพ่อและร้องไห้ดีใจ ท่ีพ่อมารับ เพราะตวัเองไม่
ทราบว่าจะต้องเดินอีกนานเท่าไรกว่าจะถึงบ้าน ทัง้
เหน่ือย ทัง้หิวและกระหายน า้ แต่ก็ไม่สามารถจะไป
แวะพกัท่ีไหนได้เพราะระหวา่งทางเดนิมีแตท้่องนา 
 พ่อขายววัเพ่ือน าเงินไปซือ้โทรทศัน์มาให้พวก
เรา พอแมก่ลบัมาจากท าบญุ แมก็่จะบน่พ่อว่าโทรทศัน์
เป็นของฟุ่ มเฟือย ซือ้มาท าไม พ่อก็บอกว่าสงสารลูกท่ี
จะต้องพากันไปดูโทรทัศน์ท่ีบ้านตายาย ดูบ้านเรา
ดีกวา่ เราจะได้เห็นและดไูปกบัลกูด้วย  

“ใครหนอรักเราเท่าชีวัน 
ใครหนอใครกันให้เราข่ีคอ 
ใครหนอชักชวนดูหนังส่ีจอ 

รู้แล้วละก็อย่ามัวรัง้รอทดแทนบุญคุณ” 
 

ลกูนีรั้กพอ่ดงัดวงใจ    
จะหาใครเทียบเทา่พอ่นีไ้ด้ 
รักมากมายเกินท่ีจะเขียนบรรยาย  
ตราบชัว่ฟ้าดนิสลายก็ไมค่ลายรักพอ่ 
รักพอ่นะ รักมากมาย รักล้นใจ  
รักทกุวนั ไมใ่ชแ่คว่นัพอ่เทา่นัน้  

จากลกูของพอ่  
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จากคณุลกู... ดเิอโก้  โซแลนด์ อาย ุ5 ปี 

ถึงคณุพอ่..โรเจอร์ โซแลนด์ จาก Olten  รัฐ Solothurn 

    เม่ือถามเด็ก 5 ขวบวา่ พอ่คือใคร เขาชีไ้ปท่ีพอ่ ไมพ่ดูอะไรตอ่ เม่ือถามวา่พอ่ท าอะไรใน

    ครอบครัว เขาบอกวา่พ่อคือทกุอย่าง พอ่ส าคญักบัเขาเพราะพอ่เลน่ด้วย จะตอบแทน

    พระคณุพอ่ โดยจะเลน่กบัพ่อครับ... 

 

 

จากคุณลกู...ถึงคุณพอ่... 
   โดยล าดวน 

เร่ืองนีเ้กิดจากความอยากรู้ ของล าดวนเองวา่ที่น่ีเขามวีนัพอ่กนัไหม ถามคนข้างๆ ก็บอกวา่มี แตไ่มรู้่วนัไหน และคนที่น่ีเขาก็ไมไ่ด้ให้
ความส าคญัเทา่วนัแม.่. อ้าว.. อยา่งนีพ้อ่ก็น้อยใจแยซ่ิ ล าดวนจงึฝากให้คุณแมส่าวไทย ช่วยถามคณุลกูๆ บางคนล าดวนก็ถามเอง ไป
ดกูนัคะ่ วา่เด็กๆ เขาคดิอยา่งไรกบัคณุพอ่ของเขา งานนีค้ณุพอ่จะไมต้่องน้อยใจ และหวัใจได้พองโตคะ่...  
 

จากคณุลกู... ลาดีน่า เรเนีย มูลเลอร์ อาย ุ9 ขวบ 
ถึงคณุพอ่.. อาเดรียน คาร์ล มูลเลอร์ อาย ุ51 ปี จาก Zizers รัฐ Graubünden 
 คณุพอ่ในความคิดของลาดีนา่ คือ คนที่ส าคญัที่สดุ คนที่ท างานหนกัให้ทกุคนในบ้าน พ่อตื่น
เช้าทกุวนั บางวนัก็เจอพอ่ตอนเช้าบางวนัก็ไม่เจอเพราะพ่องานเยอะ พ่อท างานโรงแรมกลบั
ดกึแทบทกุวนั นานๆจะกลบับ้านเร็วสกัครัง้นงึ พอ่ช่วยแมท่ างานบ้าน ช่วยล้างจาน ดดูฝุ่ นและ
ท าสวน   บางครัง้ที่แมไ่มอ่ยูบ้่าน พ่อก็จะท ากบัข้าวให้หนกูบัพี่ชายสองคน วนัอาทิตย์ถ้าพ่อไม่

ไปท างานหนจูะไปวา่ยน า้ตอนเช้าๆกบัพอ่เป็นประจ า เสร็จแล้วก็แวะซือ้ขนมปังและครัวซองท์ กลบั
บ้านมากินอาหารเช้ากนั หนูรักพ่อที่สุด หนจูะไมด่ือ้ หนจูะตัง้ใจเรียน จะช่วยพอ่ประหยดัเงิน โตขึน้หนทู างานได้ จะให้เงินพอ่ใช้คะ่ 

 
 
 

 
 
 
 

จากคณุลกู Aline Zufferey (น้องอาลีน) อาย ุ5 ปี 
ถึงคณุพอ่ Michael Zufferey  จากเมือง Bedano รัฐ Ticino 

น้องอาลีน บอกวา่ รู้จกัวนัพอ่คะ่ แตบ่อกไมไ่ด้วา่วนัท่ีเทา่ไร รู้จกัในหลวง เพราะ
ท่ีห้องนอนของพอ่แมมี่รูปในหลวงคะ่ พอ่ในความคดิของอาลีน คือคนท่ีสอนท า 
  การบ้าน ซือ้ขนมและของเลน่ให้ และจะตอบแทนพระคณุพอ่ โดยต้องเป็นเดก็ 

       ดีไมท่ะเลาะกนั  ไมพ่ดูค าหยาบคาย เช่ือฟังค าสอนของพอ่คะ่ 
 

จากคณุลกู..โยนัส ยุระนัน ชะมิด อาย ุ11 ปี 
ถึงคณุพอ่...เยิร์ก ชะมิด อาย ุ45 ปี จากเมือง Burgistein รัฐเบร์ิน 

แม่บอกทุกปีว่า วันท่ี 5 ธันวาคม เป็นวันเกิดพระเจ้าแผ่นดิน และก็เป็นวันพ่อของไทย 
และแม่ก็บอกทกุครัง้ว่า ส าหรับพวกเราทุกวัน คือ วันพ่อ การจะท าอะไรเพ่ือพ่อ ท าได้
ทกุวนัไมใ่ชเ่ฉพาะวนัพอ่เทา่นัน้ครับ  

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Graub%C3%BCnden
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จากคณุลกู... สิรินดา คาซาล อาย ุ10 ขวบ ถึงคณุพ่อ... ฮันส์เยอรก คาซาล จากเมือง Chur รัฐ Graubünden 

น้องสิรินดาบอกวา่คณุพอ่ คือคนท่ีพิเศษ และส าคญัมากๆส าหรับหน ูพอ่หาเงิน
มาให้หนแูละแม่ ไว้ซือ้ของกินของใช้ และพ่อเป็นครูของหนดู้วย เพราะพ่อสอน
หนทู าการบ้าน สอนเล่นดนตรี พอ่ไม่เคยจากหนไูปนอนค้างท่ีอ่ืน พอ่จะดแูลให้
หนูแปรงฟันก่อนเข้านอน พาหนูเข้านอน  และพ่อจะเล่านิทานให้หนูฟังก่อน
นอน เวลาหนไูมส่บาย พอ่จะพาหนไูปหาหมอ ดแูลให้หนกิูนยา แล้วพ่อก็พาหนู
ไปเรียนคาราเต้ พาหนูไปเท่ียวในวันหยุด ถ้าแม่ไม่อยู่บ้าน พ่อจะเป็นคน
ท าอาหารให้หนกิูน หนจูะตอบแทนพระคณุของพ่อ  โดยจะเป็นเด็กดี ไม่ดือ้ ไม่
ซน เช่ือฟังพ่อ และตัง้ใจเรียน หนรูู้ว่า วนัท่ี 5 ธันวาคม เป็นวนัเกิดของในหลวง และเป็นวนัพ่อ  เพราะแม่เป็นคนเล่า
ให้ฟัง แม่จะไปร่วมงานวนัพอ่ ท่ีสถานทตูไทย ณ กรุงเบิร์นบอ่ยๆ  ท่ีบ้านหนมีูรูปในหลวงและครอบครัวติดไว้ด้วยคะ 
วนัพอ่ปีนี ้หนจูะท าการ์ดให้พอ่ของหน ูและจะท าอาหารให้พอ่กินคะ่ 
 

จากคณุลกู... เฮนร่ี  คูนซ์ อาย ุ14 ปีคร่ึง 
ถึงคณุพอ่... โรเบิร์ต คูนซ์ อาย ุ59 ปี จากเมือง Steffisburg รัฐเบร์ิน 
เฮนร่ี  บอกว่า พ่อคือคนส าคัญท่ีให้ชีวิตเรามา ปกป้องและดูแล
ครอบครัว  พ่อให้เวลา ช่วยเหลือ และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กบัลกู พ่อ
สอนและฝึกเรา ในสิ่งท่ีเราไม่สามารถฝึกจากแม่ได้ และเม่ือเรามี
ปัญหา สามารถปรึกษาและพูดคุยกับพ่อได้ พ่อช่วยแก้ปัญหา
เก่ียวกบัเร่ืองของผู้ชายด้วยกนั เฮนร่ีจะตอบแทนพระคณุพ่อโดยการเช่ือฟัง ไม่ก้าวร้าว ไม่ท าอะไรไห้พ่อเสียใจ กล่าว
ค าขอโทษ เม่ือท าในสิ่งท่ีผิด  
ส าหรับคนไทยแล้ว ในหลวงท่านเปรียบเสมือนพ่อของประชาชนคนไทย และน่ีคือท่ีมาของวนัพ่อ ซึ่งตรงกับวนัเกิด
ของในหลวงทา่น ถึงแม้ผมจะเกิดในสวิตฯ แตผ่มก็รู้จกัในหลวง เพราะแมผ่มเลา่ให้ผมฟัง และอา่นจากหนงัสือ  
 

 

จากคณุลกู.. เซลิน่า สุนิตา ชไนเดอร์ อาย ุ7 ปี 
ถึงคณุพอ่จา๋... Stefan Schneider  อาย ุ45 ปี จาก Münchenbuchsee รัฐเบร์ิน 

น้องเซลินา่ บอกวา่พอ่คือ คนส าคญัในชีวิตเหมือนแม ่พ่อท างานหาเงินมาเลีย้ง 
เซลินา่และแม ่พาไปเท่ียวท่ีตา่งๆ สอนการบ้าน ให้เซลิน่าข่ีคอ อา่นหนงัสือให้ฟัง 
ตอนนีเ้ซลินา่อ่านหนงัสือได้แล้ว เซลินา่ก็อา่นหนงัสือให้พ่อฟัง ตัง้แตเ่ซลิน่าจ าความ
ได้ แมส่อนให้รู้จกัวนัพ่อ ว่าเป็นวนัเกิดในหลวงของคนไทย ท่ีบ้านมีรูปในหลวงแขวน
ไว้ และทกุปี เซลินา่ ท าการ์ดวนัพอ่ให้พอ่ และปีนีก็้เชน่กนัคะ่  
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จะแต่งหรือไม่แต่ง 
โดย ศกัดา บวัลอย 

 
 
เม่ือคนสองคน รักกัน ใช้ชีวิตร่วมกัน ดูใจกัน 

เม่ือถึงเวลาหนึ่ง ค าถามอาจเกิดขึน้ว่า เราจะแต่งงาน
หรือไม่แต่งงานดี  เราจะอยู่ด้วยกันไปแบบนี ้ ไม่ต้อง
จดทะเบียนสมรส หรือว่าเราควรจะจดทะเบียนสมรส 
ให้เป็นเร่ืองเป็นราวกันไปดี เป็นเร่ืองท่ีตดัสินใจกันยาก
ไมใ่ชเ่ลน่ทีเดียว ใชไ่หมครับ.... 

ผมเห็นวา่ พวกเราชาวไทย ท่ีมาอยู่สวิตฯหลาย 
คน เม่ือชีวิตคูท่ี่ผา่นมา ไปด้วยกนัไม่ได้อีกตอ่ไป แตเ่รา
มีสิทธิท่ีจะอยูท่ี่สวิตฯ ได้อยา่งภาคภูมิใจ ไม่ว่าจะมีงาน
ท าท่ีมั่นคง ดแูลตวัเองได้อย่างดี  หรือได้สญัชาติสวิส
แล้ว จึงไม่มีปัญหาในเร่ือง สิทธิพ านกั หลายคนพบรัก
ใหม่ มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกนั หลายคนอาจคิด ว่าควรแต่ง 
หรือไมแ่ตง่ดี กบัคนใหมนี่ ้  

ผมจงึขอน าเร่ืองราว ท่ีนา่ศกึษาเก่ียวกบั 
สิทธิตา่งๆตามกฏหมาย ถึงผลดีผลเสียระหว่างการจด
ทะเบียนสมรส เป็นคู่ครองท่ีถูกต้องตามกฏหมาย
(ต่อไปจะเรียกว่า คู่สมรส)  กับการอยู่ด้วยกันเฉยๆ 
(ต่อไปจะเรียกว่า คู่ชีวิตท่ีไม่จดทะเบียนสมรส) ซึ่ง
ผมคิดว่า  ข้อมูล ท่ีน าบอกต่อกันนี จ้ะช่วยให้การ
ตดัสินใจง่ายขึน้ ไปตดิตามกนัครับ... 
 
 

1. กฏหมายระบุไว้ว่าอย่างไร ระหว่างการจด   
ทะเบียนสมรส  กับการอยู่ด้วยกันเฉยๆ 
 

คู่สมรส 
สิทธิของคูส่มรสตาม ประมวลกฏมายแพ่งและพาณิชย์
ระบุไว้อย่างชดัเจนว่า คูส่มรสมีหน้าท่ีต้องดแูลกนัและ
กัน รวมทัง้ช่วยกันเก่ียวกับค่าใช้จ่ายภายในบ้าน  ใน
กรณีท่ีมีปัญหา คู่สมรสสามารถย่ืนค าร้องขออ านาจ
ศาล คุ้มครองสิทธินีไ้ด้ 
 

คู่ชีวิตท่ีไม่จดทะเบียนสมรส 
ทกุวนันีมี้เป็นจ านวนมาก แต่ว่ายงัไม่มีกฏหมายรองรับ 
ถ้าคูชี่วิตไมท่ าสญัญาข้อตกลงเก่ียวกบัสิทธิตา่งๆ กรณี
ท่ีเกิดความขัดแย้งฟ้องร้องกัน ศาลจะรับพิจารณาไป
ตามกฏหมาย ว่าด้วยคู่สัญญาบริษัทนิติบุคล และถ้า
เป็นเพียงความขดัแย้งสว่นตวั สามารถขอรับค าปรึกษา
ได้จากส านกังานให้ค าปรึกษาปัญหาครอบครัว  
 

2. ในกรณีท่ีมีลูกด้วยกัน 
 

คู่สมรส 
ถ้าหากลกูเกิดมาระหวา่งท่ียงัจดทะเบียนสมรส สามีจะ
เป็นพอ่ของเดก็โดยอตัโนมตัิ ทัง้พ่อและแม่ จะมีอ านาจ
ปกครองบุตรร่วมกัน หากกรณีท่ีคู่สมรสหย่าขาดจาก
กนั สิทธิอ านาจปกครองบตุรร่วมกนันี ้ก็ยงัคงมีอยู่ ตาม
กฏหมายใหม่ท่ีบงัคบัใช้ตัง้แต่วัน 1 กรกฏาคม 2014 
(พ.ศ. 2557)  
 

คู่ชีวิตท่ีไม่จดทะเบียนสมรส 
พอ่ของเดก็ท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนสมรส จะต้องไปย่ืนความ
ประสงค์ขอรับรองบุตร ณ ส านักงานทะเบียนราษฏร 
เพ่ือจะได้รับสิทธิการเป็นพ่อตามกฏหมาย และใน
ขณะเดียวกนัพ่อแม่ของเด็ก ก็สามารถแจ้งความจ านง
ได้ว่าต้องการมีอ านาจปกครองบุตรร่วมกัน ถ้าไม่ย่ืน
แจ้งความจ านงพร้อมกันทีเดียวก็สามารถย่ืนเร่ืองขอ
สิทธินี ้ได้ภายหลงั ณ ส านกังานพิทกัษ์เดก็และเยาวชน 
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ในกรณีท่ีแม่ของเด็กปฏิเสธท่ีจะให้อีกฝ่ายมีอ านาจ
ปกครองบุตรร่วมกัน  ฝ่ายพ่อของเด็กสามารถย่ืนแจ้ง
ความจ านงได้โดยล าพงั ต่อส านักงานพิทักษ์เด็กและ
เยาวชน เพ่ือขออนมุตัสิิทธินีไ้ด้ 
  

3. เร่ืองภาษีจะท าอย่างไร 
 

คู่สมรส 
คูส่มรสจะจา่ยภาษีร่วมกนั โดยค านวณจากรายได้และ
ทรัพย์สินของทัง้สองฝ่าย  
 

คู่ชีวิตท่ีไม่จดทะเบียนสมรส 
จะแยกกนัจา่ยภาษี   
 

4. ใครจะมีสิทธิได้รับเงนิช่วยเหลือสังคม 
    สงเคราะห์และจ านวนเท่าไร 
 

คู่สมรส 
เน่ืองจากคู่สมรสมีหน้าท่ีต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ในการขอเงินช่วยเหลือ จะค านวณงบช่วยเหลือรวมกนั 
ซึ่งทางส านักงานสังคมสงเคราะห์จะพิจารณาจาก
รายรับและรายจ่ายของคู่สมรสรวมกัน แล้วจึงท าการ
อนมุตังิบชว่ยเหลือครอบครัวตอ่ไป 
 

คู่ชีวิตท่ีไม่จดทะเบียนสมรส 
ถึงแม้ว่าการอยู่ ด้วยกันเป็นคู่ ชีวิต โดยท่ีไม่ได้จด
ทะเบียนสมรส และกฏหมายไม่ได้ระบุข้อบงัคบัไว้ว่า
จะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็ตาม แต่ในทางปฏิบตั ิ
การค านวณอนุมัติเ งินช่วยเหลือ จะพิจารณาจาก
รายรับและรายจ่ายของคู่ ชี วิตรวมกัน ถ้าหากมี
หลกัฐานแสดงให้เห็นชดัเจนว่าการครองคูชี่วิตรูปแบบ
นีน้ัน้ มีความมัน่คงและด าเนินมาเป็นระยะเวลานาน 
 

5. เร่ืองของมรดก 
 

คู่สมรส 
กฏหมายระบชุดัเจนวา่จะได้รับความคุ้มครองถึงสิทธิ
ในการรับมรดก ถ้าหากฝ่ายหนึง่ฝ่ายใดเสียชีวิต ฝ่ายท่ี

ยงัมีชีวิตอยู ่จะต้องแบง่มรดกคนละคร่ึง กบัทายาทของ
ผู้ตาย ในกรณีท่ีผู้ตายไมมี่บตุร คูส่มรสท่ียงัมีชีวิตอยูจ่ะ
ได้รับสิทธิในกองมรดกเพิ่มขึน้ คือ สามสว่นส่ี(3/4) 
 

คู่ชีวิตท่ีไม่จดทะเบียนสมรส 
จะไม่ได้รับสิทธิ ในการรับมรดก ถึงแม้ว่าจะอยู่
ด้วยกนัมานานกวา่ 30 ปีก็ตาม แตก่ารท่ีจะให้คูชี่วิตอีก
ฝ่ายได้รับมรดกนัน้ จะต้องท าพินัยกรรม หรือสัญญา
รับมรดก โดยระบุความประสงค์ ให้สิทธิการรับมรดก
แก่คูชี่วิตท่ียงัมีชีวิตอยู ่แตท่ัง้นีจ้ะต้องค านึงถึงสิทธิส่วน
แบ่งรับมรดกตามกฏหมายของบุตรและพ่อแม่ของ
เจ้าของมรดกด้วย 
 

6. สิทธิรับเงนิบ านาญแม่หม้าย จากกองทุนเงิน
สวัสดกิารผู้สูงอายุ (เสาที่ 1)  
 

คู่สมรส 
ฝ่ายหญิง จะมีสิทธิรับเงินแม่หม้าย ถ้ามีบตุรร่วมกนั 
หรือ มีอาย ุ45 ปีขึน้ไป และได้จดทะเบียนสมรสมา
อยา่งน้อย 5 ปี  สว่นพอ่หม้ายมีสิทธิได้รับเงินหม้าย
เชน่เดียวกนั ถ้าหากมีบตุรร่วมกนั และบตุรอายนุ้อย
กวา่ 18 ปี ณ ตอนเป็นหม้าย ส าหรับผู้ ท่ีหยา่ขาดจาก
กนัแล้ว กฏหมายยงัให้สิทธิรับเงินหม้ายเป็นบางกรณี 
ถ้าหากบรรลเุง่ือนไขตามท่ีกฏหมายระบไุว้ 
 

คู่ชีวิตท่ีไม่จดทะเบียนสมรส 
ไม่ได้สิทธิ รับเงินหม้ายจากกองทุนเงินสวัสดิการ
ผู้สงูอาย ุ(เสาท่ี 1) แตท่ัง้นี ้มีข้อดีและเป็นประโยชน์อยู่
บ้าง คือ กรณีหลังจากท่ีเกษียณอายุการท างานแล้ว 
เพราะคู่สามีภรรยาท่ีจดทะเบียนสมรสจะถูกค านวณ
เงินบ านาญแบบร่วมกัน นับรวมทัง้หมดของเ งิน
บ านาญเกษียณอายุแล้วทัง้คู่จะได้รับเงินสูงสุดแค่ 
3,525 สวิสฟรังค์ต่อคู่สมรส  แต่คูท่ี่ไม่ได้จดทะเบียน
สมรสนัน้ สามารถคาดหวังรับเงินบ านาญเกษียณ
จ านวนเตม็สงูสดุต่อคนได้ถึง 2,350 สวิสฟรังค์  และ
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ถ้านับรวมกันสองฝ่ายจะได้รับจ านวนมากถึง 4,700 
สวิสฟรังค์ทีเดียว 
 

7. เงนิบ านาญแม่หม้าย พ่อหม้าย จากกองทุนเงิน
ประกันส าหรับผู้ประกอบอาชีพ (เสาท่ี 2) 
 

คู่สมรส 
คูส่มรสท่ียงัมีชีวิตอยู่มีสิทธิท่ีจะได้รับเงินบ านาญนี ้ถ้า
มีบตุรยงัอยูใ่นความดแูล ร่วมกนั หรือว่ามีอายมุากกว่า 
45 ปี และจดทะเบียนสมรสมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี  
ส าหรับผู้ ท่ีหย่าขาดจากกัน มีสิทธิรับเงินหม้าย ได้เป็น
บางกรณี ถ้าหากบรรลเุง่ือนไขตามกฏระเบียบท่ีระบไุว้ 
 

คู่ชีวิตท่ีไม่จดทะเบียนสมรส 
กฏหมายไม่ได้ให้สิทธินีแ้ก่คู่ชีวิตฝ่ายท่ียงัมีชีวิตอยู่ แต่
มีข้อยกเว้นในการให้สิทธิรับเงินหม้าย ถ้าคู่ชีวิตนัน้อยู่
ด้วยกนัมาอย่างน้อย 5 ปี ก่อนท่ีอีกฝ่ายเสียชีวิต หรือ 
ฝ่ายท่ียงัมีชีวิตอยู ่จะต้องดแูลบตุรท่ีมีร่วมกนัตอ่ไป  
 

8. เงนิส าหรับเดก็ก าพร้า 
ถ้าพ่อหรือแม่ของเด็กเสียชีวิต  ไม่ว่าทัง้สองจะจด
ทะเบียนสมรสกนัหรือไม่ เด็กท่ีมีอายตุ ่ากว่า 18 ปี และ
บตุรท่ีก าลงัศกึษาจนถึงอายคุรบ 25 ปีบริบรูณ์ มีสิทธิท่ี
จะได้รับเงินส าหรับเด็กก าพร้าจากกองทุนเงินประกัน
สวัสดิการผู้ สูงอายุ (เสาท่ี 1) และจากกองทุนเงิน
ประกนัส าหรับผู้ประกอบอาชีพ (เสาท่ี 2)  
 

9. จะเกิดอะไรขึน้ ถ้าความสัมพันธ์นัน้จบลง 
 

คู่สมรส 
สามารถตกลงพร้อมใจแยกกนัอยู่ได้  ในกรณีท่ีมีความ
ขัดแย้งกัน ทัง้คู่สามารถย่ืนเร่ืองต่อศาลคุ้ มครองคู่
สมรส ศาลจะรับพิจารณาข้อตกลง ถึงการแบ่งแยกท่ี
อยู่อาศัยของทัง้สองฝ่าย ตลอดทัง้การให้ท่ีอยู่อาศัย
ของบุตรและค่าเลีย้งดูต่างๆ หลังจากการแยกกันอยู ่
ถ้าหากไม่สามารถกลับมาคืนดีกันได้ ทัง้สองฝ่าย
สามารถตกลงพ ร้อมใจกัน  ขอ ย่ืน เ ร่ื อ งหย่ า ไ ด้

ตลอดเวลา แตใ่นกรณีท่ีอีกฝ่ายคดัค้านไม่ยอมหย่า อีก
ฝ่ายจะต้องรอระยะเวลาครบ 2 ปีของการแยกกันอยู ่
จึงจะสามารถย่ืนเร่ืองฟ้องหย่าได้  ในกรณีท่ีหย่าขาด
จากกนัแล้ว อีกฝ่ายมีสิทธิท่ีจะได้รับคา่เลีย้งดู หลงัจาก
การหย่าแล้ว ถ้ามีรายได้ไม่เพียงพอท่ีจะช่วยเหลือ
ตัวเองในการด ารงชีวิต (ทั้งนี้ศาลจะค านึงถึงก าลัง
ความสามารถ และความเป็นไปได้ในการจ่ายค่าเลี้ยง
ดู ของฝ่ายที่จะต้องจ่ายด้วย เพื่อประกอบการตดัสิน)  
และในขณะเดียวกันศาลก็จะพิจารณาตัดสินแบ่ง
ทรัพย์สินของคูส่มรสและเงินฝากสะสมจากกองทนุเงิน
สวสัดิการผู้สูงอายุ ท่ีคู่สมรสได้ฝากสะสมไว้ระหว่างท่ี
จดทะเบียนสมรส ให้แตล่ะฝ่ายตอ่ไป 
 

คู่ชีวิตท่ีไม่จดทะเบียนสมรส 
กฏหมายไมมี่กฏระเบียบคุ้มครองไว้เลย ถึงแม้ว่าฝ่ายท่ี
ดแูลบุตรและท างานบ้านมาตลอดระยะเวลาท่ีครองคู่
อยู่ด้วยกัน ก็ไม่มีสิทธิเรียกร้องขอรับเงินค่าเลีย้งดใูดๆ
จากอีกฝ่ายหนึ่งได้เลย รวมทัง้เงินฝากสะสมในบญัชี
หรือว่าเงินฝากในกองทุนเงินสวสัดิการต่างๆท่ีมีอยู่ ก็
จะไมไ่ด้รับสว่นแบง่นี.้.. 
 อา่นแล้วเป็นอยา่งไรกนับ้าง พอจะเห็นชดัเจน
ขึน้ไหมครับวา่ จะแตง่หรือไม่แตง่ดี.... 

  
ท่ีมา:  ผู้ เขียน Tinka Lazarevic (ต้นฉบบั 
ภาษาเยอรมนั) 06. März 2015, นิตยสาร 
Beobachter 5/2015 
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สถานการณ์ แรงงานในสวิตฯ 
 

การส ารวจล่าสุดของ Talent Shortage 
Survey 2015 โดย Manpower (องค์กรใหญ่ 1 ใน 3 
ของโลก ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล) 
พบว่า 41% ของนายจ้างในสวิตเซอร์แลนด์ ประสบ
ปัญหาในการสรรหา ”พนักงานให้ตรงกับงาน” เพ่ือ 
มาเตมิเตม็ต าแหนง่ตา่งๆในบริษัท ตวัเลขนีเ้ป็น 3% สงู
กว่าค่าเฉล่ียทั่วโลก ในขณะท่ีประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น 
ฝร่ังเศส 29%  อิตาลี 28%  สว่นเยอรมนั ย ่าแย่กว่าโดย
ผลส ารวจอยูท่ี่ 46% 

การส ารวจ ท าโดยการสอบถาม นายจ้าง
จ านวน 41,700 ราย ใน 80 ประเทศว่า “ท่านประสบ
ความยากล าบากขนาดไหน ในการ ว่า จ้าง
พนักงาน เพราะผู้สมัครงานขาดทักษะและความ
ช านาญ“ เม่ือเทียบกบัปีท่ีแล้ว (2014) และ “ต าแหน่ง
ใดท่ีหาบุคลากรยากที่สุด”   

ต าแหน่งท่ีหาบุคลากร ท่ีมีทักษะและความ
ช านาญเหมาะสมยาก ดงัแสดงให้เห็นตามตาราง 
 
 

 

รายงานยงักล่าวอีกว่า การพัฒนาการของประชากร  
เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ แปรเปล่ียนตลอดเวลา มีผล 

 
 

ตอ่การจ้างงาน ทกัษะและความช านาญของมนษุย์ จึง
มีความส าคญัมากขึน้ๆ ตอ่ความส าเร็จทางธุรกิจ  
 สภาวะของประชากรท่ีเข้าสู่วัยชรา ท าให้มี
จ านวนประชากรในวยัท างานน้อยลง จึงเป็นความท้า
ทายอีกประการหนึ่ง ส าหรับนายจ้าง ท่ีต้องเลือกสรร
บุคลากรท่ีเหมาะสม จากกลุ่มคนท่ีลดน้อยลง  ความ
ยากของนายจ้างในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จึงตกอยู่
ในสภาพท่ียากล าบากกว่าในปีท่ีผ่านมาจาก 33% เป็น 
41%  

การเปล่ียนแปลงอันรวดเร็วทางเทคโนโลยีใน
ปัจจบุนั ได้ส่งผลให้ทกัษะและความช านาญเดิมท่ีมีล้า
หลงั  บคุลากรจงึต้องเรียนรู้ทกัษะใหม่ๆ บอ่ยๆ ในเวลา
อนัรวดเร็ว ตามให้ทนัเทคโนโลยี ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่ม
แรงงาน หรือบุคลากร ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมี
ทักษะและความช านาญอันเป็นท่ีต้องการของบริษัท
ตา่งๆ และกลุ่มท่ีขาดทกัษะ และขาดความช านาญ ซึ่ง
องค์กรทัง้หลายไมอ่ยากมีไว้ในองค์กรของตวัเอง... 
  

จากบทคว าม นี  ้ ท า ใ ห้ เ ร าผู้ เ ป็ นพ่ อ แม ่
ผู้ปกครอง ท่ีมีลูกหลาน อยู่ในวยัท่ีจะต้องเลือกอาชีพ
ในอนาตค คงพอมองเห็นหนทาง ในการแนะน า ให้ลูก
เลือกสายอาชีพอะไร ท่ีจะเป็นอาชีพท่ีเป็นท่ีต้องการ
ของตลาดแรงงาน เพ่ือเราจะไม่ต้องตกงานในอนาคต 
หรือเราจะบอกลูกๆ ของเรา ให้ศึกษาสิ่งต่างๆ เหล่านี ้
เอง เพ่ือช่วยในการตดัสินใจด้วยตวัเอง ก็จะยิ่งดีนะคะ 
เพราะเด็กสมัยนีอ้าจไม่อยากฟัง สิ่งท่ีพ่อแม่บอกนัก 
เพราะฉะนัน้ การได้คดิ ตดัสินใจ และรับผิดชอบตอ่การ
กระท าท่ีตวัเองเลือก น่าจะเป็นสิ่งท่ีดีท่ีสดุ ส าหรับเขาก็
เป็นได้คะ่ 
 

ที่มา : “Switzerlands skills shortage worsen” จาก
หนงัสอืพิมพ์ออนไลน์ภาษาองักฤษ le News 27/10/2015 
แปลโดย ชนิกา เกียรตินนัทน์ มาร์แชลล์  

1. Skilled Trade 
2. ผู้จดัการ/ผู้บริหาร (Management/Executive) 
3. พนกังานตวัแทนขาย 
4. พนกังานบญัชี และ การเงิน 
5. เลขา  รีเซ็พชัน่  พนกังานช่วยธุรการและส านกังาน 
6. วิศวกร 
7. พนกังานฝ่ายกฎหมาย 
8. พนกังานด้านเทคนคิ 
9. ผู้ตรวจสอบ (ซุปเปอร์ไวเซอร์) 
10. ผู้จดัการโครงการ   
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การจัดการหลังความตาย 
     โดย นกฮกู 

 
ช่ือเร่ือง ไม่น่าอ่านเลยใช่ไหมคะ  เพ่ือนๆ ครอบครัวชาว
ไทยท่ีรัก  เม่ือเกิดมาแล้ว เร่ืองความแก่ เจ็บ ตาย เป็น
สิ่งท่ีเราทุกคนต้องประสบ วันนีจ้ะมาเล่าในเร่ืองการ
ตาย และผลท่ีจะเกิดขึน้ ในกรณีท่ีเราและสามี ย้าย
กลับไปใช้ชีวิตบัน้ปลายท่ีเมืองไทย แล้วสามีชาวสวิส
เกิดเสียชีวิตขึน้มา เราในฐานะภรรยาถูกต้องตาม
กฏหมาย ซึ่งสามารถด าเนินการขอเอกสารต่างๆใน
ฐานะของคู่สมรส  จะต้องจัดการอย่างไร ทัง้ในเร่ือง
เอกสาร การเงิน อนาคต และการประสานงานกับ
หนว่ยงานตา่งๆในสวิตเซอร์แลนด์   
 

ข้อมลูท่ีจะพดูถึงตอ่ไปนี ้คือเร่ืองเก่ียวกบัทรัพย์สิน และ
การแบ่งมรดก ท่ีอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งไม่ว่าผู้ตาย
จะอยู่ เ มืองไทย หรืออยู่ ท่ีสวิตเซอร์แลนด์  จะใช้
หลกัการเดียวกนั 

 

มรณบัตร 
- หลงัจากชาวสวิส เสียชีวิต เราจะได้รับ 

 “หนังสือรับรองการตาย” จากโรงพยาบาลหรือ
เจ้าหน้าท่ีชันสูตร เพ่ือใช้เป็นเอกสาร ในการแจ้งตาย
และท าใบมรณบตัร 

- แจ้งสถานทตู ถ้าเป็นชาวสวิส ให้แจ้งท่ี 
สถานทตูสวิส  เพ่ือออกใบมรณบตัร 

- แจ้งทายาทคนอ่ืน (ถ้ามี) เชน่ลกู ทัง้ลกูเขา  

ลูกเรา พ่อแม่ พ่ี-น้องของผู้ตาย ต้องแจ้งและปรึกษา
ทายาทอ่ืนๆ ก่อนท่ีจะจดัการเร่ืองศพของผู้ตาย เร่ืองนี ้
อย่าละเลยนะคะ ส าคญัมาก และเพ่ือไม่ให้มีปัญหา
ภายหลงั  
 

ทรัพย์สิน และมรดก 
กรณี ไม่มีพินัยกรรม ผู้ มีสิทธิรับมรดกตามกฏหมาย
เป็น “ทายาทโดยธรรม” ถ้ามีพินัยกรรม ทายาทรับ
มรดก เป็น “ผู้ รับพินัยกรรม” การแบ่งทรัพย์สินจะ
เป็นไปตามพินยักรรม  
ในท่ีนีจ้ะอ้างถึงกรณีท่ี ไม่มีพินัยกรรม ให้ทายาทย่ืน
ค าร้องขอแตง่ตัง้ “ผู้จัดการมรดก” ตอ่ศาล  

- ส าหรับทรัพย์สินท่ีมีในตา่งประเทศ ทัง้บ้าน 
และบัญชีธนาคาร การจัดการมรดกต้องเป็นไปตาม
กฏหมายของประเทศท่ีทรัพย์มรดกนัน้ตัง้อยู่ วิธีการก็
เหมือนกันคือถ้าไม่มีพินัยกรรม ก็ต้องย่ืนค าร้องขอ
แต่งตัง้ “ผู้จัดการมรดก” ถ้าตัวเราอยู่เมืองไทย การ
จดัการเร่ืองต่างๆ ในสวิตฯ อาจไม่สะดวก เราสามารถ
มอบให้ทายาทคนอ่ืนเป็นผู้จดัการมรดก หรือจ้างทนาย 
แล้วมอบอ านาจให้ทนายเป็นตวัแทนของทายาททกุคน  
 

เอกสารในการย่ืนค าร้อง ขอแตง่ตัง้ ผู้จัดการมรดก 

- เอกสารความสมัพนัธ์ เชน่ ทะเบียนสมรส สตู ิ
บตัร (กรณีเป็นลกู) หรือหลกัฐานการเป็นญาตพ่ีิน้อง 

- ใบมรณบตัร 
- หลกัฐานทรัพย์สินทัง้หมด 
- บญัชีเครือญาตขิองทายาทตามล าดบั กรณีท่ี 

ทายาทคนใดเสียชีวิตแล้ว ต้องแสดงใบมรณบตัร 
 

ทรัพย์สินในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีคาดว่าจะมี
ของชาวสวิส  

- บญัชีธนาคาร 
- เงินประกนัชีวิต หรือเงินประกนั เสาท่ี 3 (กรณี 

ท่ีผู้ตายยงัไมเ่กษียณ) 
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- เงินสะสมจากการท างาน เสาท่ี 2 (กรณีท่ี 
ผู้ตายยงัไมเ่กษียณ) 

- เงินสวสัดกิารผู้สงูอาย ุเสาท่ี 1 ทายาทซึง่เป็นคู ่
สมรส (เงินหม้าย) หรือบุตร (เงินบุตรก าพร้า) จะได้รับ
หรือไม ่ขึน้กบัปัจจยัหลายอยา่ง ดหูวัข้อข้างลา่ง 

- อสงัหาริมทรัพย์อ่ืนๆ 
ส่วนของมรดก (กรณีไม่มีพินยักรรม และไม่มีสญัญา
แยกทรัพย์สิน ให้ใช้หลักการแบ่งมรดกตามหลัก
กฏหมาย) 

- เงินประกนัสงัคมเสาท่ี 2 และเงินประกนัเสาท่ี 

3 จะไม่รวมในกองมรดก จึงเป็นของคู่สมรสท่ียังมี
ชีวิตอยู่ และมีส่วนของบุตรท่ียงัไม่บรรลนุิติภาวะ ตาม
ก าหนดในกรมธรรม์ 

- สินสมรส คือ สินทรัพย์ท่ีได้มา ตัง้แตจ่ด 
ทะเบียนสมรส จนถึงวนัมรณะ คร่ึงหนึง่เป็นของคูส่มรส
ท่ียังมีชีวิตอยู่ อีกคร่ึงหนึ่งจะตกทอดสู่ทายาทล าดับ
ตอ่ไป ถ้ามีบุตร ก็จะถกูแบง่ให้บตุรสดัส่วนเท่าๆกนัทกุ
คน ถ้าไม่มีบุตร มูลค่าทรัพย์สินส่วนนีจ้ะถูกโอนเข้า
กองมรดก ก่อนจะแบง่ตามล าดบัทายาทตอ่ไป 

- สินทรัพย์สว่นตวัก่อนสมรส จะถกูโอนเข้ากอง 
มรดกก่อนจะแบง่ตามล าดบัทายาทตอ่ไป 

การแบ่งมรดก (จากส่วนแบ่งคร่ึงหนึ่งของสินสมรส 
รวมกบัสว่นทัง้หมดของทรัพย์สินสว่นตวั) 

- ทายาท คือ คูส่มรสท่ีมีชีวิตอยูแ่ละบตุร  มรดก 
คร่ึงหนึ่ง (1/2) แบ่งให้เป็นของคู่สมรสท่ียงัมีชีวิตอยู ่
ส่วนอีกคร่ึงหนึ่ง (1/2) จะถกูแบง่สดัส่วนเท่าๆกัน ให้
บตุรทกุคน หรือ 

- ทายาท คือ คูส่มรสท่ีมีชีวิตอยู ่ไมมี่บตุร แตย่งั 

มีพ่อ-แม่ พ่ี-น้อง คู่สมรสท่ียังมีชีวิตอยู่จะได้ส่วนแบ่ง 
สามส่วนส่ี (3/4) ในกองมรดก ท่ีเหลืออีกเศษหนึ่งส่วน
ส่ีท่ีเหลือ (1/4) จะถูกแบง่ให้ทายาทคนอ่ืนเป็นสดัส่วน
เทา่ๆกนั 
 

เงนิสวัสดกิารผู้สูงอายุ (เสาที่ 1) และเงนิหม้าย  
เม่ือสามีเสียชีวิต ภรรยาจะได้รับเงินหม้าย เม่ือ มีอายุ
มากกว่า 45 ปี สมรสนานกว่า 5 ปี หรือมีบตุรซึ่งยงัไม่
บรรลนุิตภิาวะ หรือก าลงัศกึษาและอายไุมเ่กิน 25 ปี  
การตดิต่อหน่วยงาน 

- เงินสวสัดกิารผู้สงูอาย ุเสาท่ี 1 ให้ตดิตอ่ 
สถานทูตสวิสในไทย หรือติดต่อส านักงานสวัสดิการ
กลาง ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์  www.zas.admin.ch  
ซึ่ ง มี ข้อมูล สถานท่ีติดต่อ ทุกภาษาราชการของ
ประเทศสวิตฯ  

- เงินประกนัอ่ืนๆ ตดิตอ่บริษัทหรือส านกังาน 
ประกนันัน้ๆ  

 

ที่ส าคัญ  เราควรจะรู้ว่าสามี มีเอกสารเหล่านี ้อยู่ท่ี
ไหน เพ่ือติดตามด าเนินการต่อไป หรือถ้าต้องการ
ความช่วยเหลือทางกฏหมาย ให้ติดต่อ ส านักงาน
อัยการพิเศษฝ่ายคุ้ มครองสิทธิประชาชนระหว่าง
ประเทศ www.humanrights.ago.go.th ซึ่งมีเจ้าหน้าท่ี
ให้ค าปรึกษา และช่วยเร่ืองการจัดทนาย ในกรุงเทพ
หรือในจังหวัดท่ีคุณมีภูมิล าเนาอยู่ หรือจะจ้างทนาย
ในสวิตฯ มอบอ านาจให้เขาเป็นผู้ด าเนินการ เพราะถ้า
ตัวเราอยู่เมืองไทย ก็ไม่สามารถเดินทางไปๆ มาๆ 
เพราะการด าเนินเร่ือง ใช้เวลานาน กว่าศาลจะตดัสิน
แบง่ทรัพย์สินเสร็จสิน้  
 

ทัง้หมดทัง้สิน้ ความยากล าบากและข้อจ ากดั อยู่ท่ีการ
ประสานงาน และด าเนินการระหว่างประเทศ ความรู้
ด้านภาษา และรายละเอียดของกฏหมาย การเตรียม
ตวั เตรียมใจล่วงหน้าในสิ่งท่ีเรารู้ว่า วันใดวันหนึ่งจะ
มาถึง ถือเป็นความไมป่ระมาท นะคะ ..... 

http://www.zas.admin.ch/
http://www.humanrights.ago.go.th/
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Scammer 
มิจฉาชีพเก่า..แต่เหย่ือใหม่ 

                                                               โดย โยทะกา 

 
 

 เม่ือไม่ก่ีเดือนท่ีผ่านมาโยทะกาได้ฟังเร่ืองราว
ของสแกมเมอร์จากคนใกล้ตวัถึงสองคน คนแรก คือคน
ไทยในต่างแดน ท่ีเพิ่งรู้จกักันไม่นานนกั เธอมาเล่าให้
ฟังวา่ ได้รู้จกักบัหนุม่ชาวองักฤษคนหนึง่ ผา่นทางอีเมล 
และติดตอ่กนัผ่านส่ือนีม้า ได้ประมาณ 4-5 เดือนแล้ว 
ชายหนุ่มคนนัน้ บอกเธอว่า เขาอยากมาเท่ียว เมืองท่ี
เธออาศัยอยู่  แต่เธอไม่รู้ว่าควรจะให้เขามาเท่ียวดี
หรือไม่ เพราะชายหนุ่มเล่าว่า เขาติดปัญหาเร่ือง
การเงิน  เธอเล่าไปเล่ามา โยทะกาก็ชักจะเอะใจ จึง
สอบถามเร่ืองราวเพิ่มเติม พอฟังไปก็ชักจะคุ้นๆ กับ
เร่ืองราวของสแกมเมอร์ท่ีได้อา่นมา จงึเลา่เร่ือง 
สแกมเมอร์ให้เธอฟัง ฟังแล้วเธอก็ ตกอกตกใจ อุทาน
ว่า “ใช่ๆ แบบนีแ้หละๆ”  และเร่ิมจะมัน่ใจว่า เธอก าลงั
คยุอยูก่บัสแกมเมอร์ แตเ่ธอยงัโชคดีท่ีไม่โดนหลอกลวง
ถึงขนาดต้องเสียทรัพย์สิน 
 ส่วนอีกรายหนึ่งนัน้ เป็นเร่ืองท่ีน้องชายของ
โยทะกาเล่าให้ฟัง  น้องชายท างานเป็นพนักงาน
ไปรษณีย์อยู่ ท่ีเมืองไทย วันหนึ่งมีคนรู้จักกันเอารูป
เ อกสา ร กา ร ส่ ง ข อ งม า ใ ห้ น้ อ ง ช ายดู  (รู ปจ าก
โทรศพัท์มือถือ) บอกว่ามีหนุ่มชาวองักฤษท่ีคบกนัผ่าน
facebook ส่งของจากอังกฤษมาให้ตามท่ีระบุใน
เอกสาร แต่ของติดค้างอยู่ท่ีศุลกากร และต่อมาก็มี

ผู้หญิงโทรศพัท์มาหา เธอบอกวา่เป็นตวัแทนของบริษัท
ส่งของ โทรมาแจ้งให้โอนเงินไปเสียภาษี แล้วเธอจะไป
รับของจากศุลกากร ส่งมาให้ตนท่ีบ้าน ตนเช่ือเพราะ
เห็นว่ามีเอกสารส่งของจริงตามท่ีชายหนุ่มแจ้งมา จึง
โอนเงินจ านวนสามหม่ืนบาท เข้าบัญชีผู้ หญิง คนท่ี
โทรศพัท์มาแจ้ง โอนเงินไปให้หลายวนัแล้ว แต่ก็ไม่ได้
รับของสักที เม่ือติดต่อกลับตามเบอร์โทรศัพท์ของ
ผู้หญิงท่ีโทรมาก็ติดต่อไม่ได้ ส่วนหนุ่มองักฤษคนนัน้ก็
หายหน้าไปเช่นกัน น้องชายบอกว่าคนท่ีมาหานัน้รับ
ราชการ ส่ือสารภาษาอังกฤษได้ระดับหนึ่ง รู้จักชาย
หนุ่มอังกฤษคนนัน้ประมาณ 4-5 เดือนคุยกันผ่าน 
SMS ทุกวัน พอเร่ืองลงเอยแบบนีจ้ึงเป็นอันไม่ต้อง
สงสยัวา่เป็นสแกมเมอร์หรือไม ่เพราะโดนหลอกเอาเงิน
ไปเรียบร้อยแล้ว 
 Scammer หรือ สแกมเมอร์  มิจฉาชีพ หรือ
แก็งค์ต้มตุน๋ทางอินเทอร์เน็ตนัน้ ไมใ่ชเ่ร่ืองใหม่ท่ีเราเพิ่ง
ได้ยินกัน แต่เป็นเร่ืองเก่าท่ีเกิดมานาน ในช่วงแรกๆ 
อาจมีคนไม่รู้เท่าทนั จึงถกูหลอกลวงได้ง่าย ผู้ ท่ีตกเป็น
เหย่ือเองบางครัง้ ก็อบัอาย เกินกว่าจะมาบอกเล่าผ่าน
ส่ือ หรือผ่านโลกไซเบอร์ เหล่ามิจฉาชีพ ย่ามใจว่าได้
เหย่ือมาโดยง่าย จึงแพร่ระบาดขยายไปไม่หยุดยัง้ ท า
เป็นขบวนการท่ีหลอกลวงคนไปทัว่โลก 
 ช่วงหลังๆ มีผู้ ท่ีตกเป็นเหย่ือออกมาบอกเล่า
ประสบการณ์กันมากขึน้ และส่ือต่างๆ ก็ออกข่าว 
ออกมาเตือน มีทัง้เวปไซท์ และโซเชียลเน็ตเวิร์ค ข้อมลู
ขา่วสารดเูหมือนจะแพร่กระจายไปทัว่ และน่าจะวางใจ
ได้ ระดบัหนึ่งว่า จะมีผู้ตกเป็นเหย่ือน้อยลง แตแ่ปลกท่ี
ยังมีผู้ หลงเช่ือ และตกเป็นเหย่ืออยู่มากมายเช่นเดิม 
นั่นอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งไม่ได้ติดตามข้อมูล
ข่าวสาร  ห รือ  สแกมเมอร์ มืออาชีพเหล่านั น้ ไ ด้
ปรับเปล่ียนวิธีการไปต่างๆ นานา  จนท าให้เราคาดไม่
ถึง ตามไมท่นั  

โยทะกาจงึน าเร่ืองสแกมเมอร์มาให้อ่านอีกครัง้
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นะคะ ฝากให้ท่านผู้อ่านบอกตอ่ๆ กนัไป น าไปเผยแพร่
ตอ่ๆ กนั เพ่ือไมใ่ห้มีผู้ตกเป็นเหย่ือเหลา่มิจฉาชีพได้อีก  

   

Scam คืออะไร 
คือการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตอีกแบบหนึ่ง 

เช่น หลอกให้ร่วมท าธุรกิจด้วย หลอกว่าเป็นผู้ โชคดีถูก
รางวลั หลอกให้ชว่ยเหลือแล้วจะตอบแทนด้วยเงินก้อน
โต หลอกว่าคุณเป็นทายาทของมหาเศรษฐีท่ีเพิ่ง
เสียชีวิตไป วิธีการหลอก ก็คือ มิจฉาชีพจะส่งอีเมล
จ านวนมาก ไปหาเหย่ือกลุ่มใหญ่ ภายในอีเมลจะมี
เนือ้หาเชิญชวน โน้มน้าว ท าให้เหย่ือเช่ือมัน่ อยากท า
ตามข้อความเชิญชวนหรือโน้มน้าว เช่น ร่วมลงทนุด้วย 
ลงทุนเพียงนิดเดียวแต่ไ ด้ก าไรกลับคืนมหาศาล 
บางครัง้ยอมโอนเงินค่าด าเนินการไปให้เ พ่ือหวังได้
รางวลัก้อนโตกลบัมาในเวลาอนัสัน้ 

 Romance Scam คือ การหลอกลวงผู้หญิง 
(ผู้ชายก็โดนได้นะคะ อย่าประมาท) ด้วยการพูดคุย 
การแช้ท หรือการส่งอีเมล ส่งข้อความเป็นการจีบ หรือ
ท าให้เหย่ือเช่ือว่าเกิดความรัก หรือตกหลุมรัก ท าให้
เช่ือใจ ตายใจด้วยวิธีการต่างๆ (บางคนอดทนตามจีบ 
หยอดค าหวานเป็นปี เพ่ือสร้างความไว้เนือ้เช่ือใจ) และ
ในท่ีสุดจะขอยืมเ งิน หลอกให้ส่งยาเสพติด หรือ
ชว่ยเหลือด้วยวิธีการตา่งๆ ท่ีเป็นอนัตรายตอ่เหย่ือเอง  
 

วิธีการป้องกัน 

1. เม่ือได้รับอีเมลข้อความแปลกๆ ให้วิเคราะห์
ข้อความท่ีส่งมา หากเป็นการเชิญชวนให้ร่วมลงทุน 
หรือเสนอชอ่งทางรวยให้กบัคณุ ให้สนันิษฐานได้เลยว่า 
หลอกลวงแน่นอน เพราะไม่มีบริษัทไหน จะเชิญลงทุน

ผา่นอีเมล 
2. ไมต่อบกลบัอีเมลแปลกๆ ท่ีคณุไมรู้่จกั 
3. ติดตัง้โปรแกรมต้านไวรัสและ Firewall ซึ่งสามารถ
ป้องกันการรับอีเมลท่ีไม่พึงประสงค์ หรือการส่ือสาร
จากผู้ ท่ีไม่ได้รับอนุญาต การติดตัง้โปรแกรมปรับปรุง
ช่องโหว่ (patch) ก็สามารถป้องกนัผู้ลกัลอบ (hacker) 
หรือผู้สง่อีเมลปลอมได้ 
4. ป้องกัน Spyware ท่ีจะเข้ามาฝังตัว ท าความ
ผิดปกติให้กบัเคร่ือง หรือเจาะรหสัผ่านตา่งๆ โปรแกรม
เหลา่นีแ้อบเข้ามาง่ายมาก บางครัง้การเข้าเว็บบางแห่ง
ก็ติดโปรแกรมไม่พึงประสงค์แฝงตวัเข้ามาด้วยเช่นกัน
(ข้อความบางส่วนคัดลอกมาจาก เพจ  Thai Anti 
Scam) 

 
คลายเครียดกันดีกว่า 

มีครอบครัวยงุ ครอบครัวหนึ่ง เม่ือลกูยงุโตพอ พ่อแม่
ยงุ ก็บอกให้ลกูยงุ ออกไปฝึกบนิ  

หลงัจากลกูยงุออกไปฝึกบนิได้สกัพกั ก็กลบัมา 
พ่อแม่ยุง : เป็นไงบ้างลูก บินเป็นอย่างไรบ้าง 
ลูกยุง : ไม่รู้เหมือนกัน ว่าบินเก่งแค่ไหน 

แต่บินไปที่ไหน ก็มีแต่คนปรบมือให้ทุกทีอะ... 
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กัญชาพาช ้าชอก 
       โดย มาดามโรสมร่ีู 

    

เวลาประมาณ 6 โมงเช้าของวนัหนึ่ง ในขณะท่ี
ฉันก าลงันอนอยู่ ฉันได้ยินเสียงกร่ิงหน้าบ้าน แต่ฉันยงั
ไม่ทันได้ลุกไปดู เ สียงกร่ิงยังคงดังอย่างต่อเ น่ือง 
ตามมาด้วยเสียงเคาะประตู จนกระทั่งสามีได้ลุกไป
เปิดประต ูค าแรกท่ีได้ยินแทรกสวนเข้ามาจากนอกบ้าน 
คือ “เจ้าหน้าท่ีต ารวจ” พวกเขามากันหลายคน ไม่ทัน
ได้นับว่ามากันทัง้หมดก่ีนาย เรายังไม่ทันได้ออกจาก
ห้องนอน เจ้าหน้าท่ีต ารวจผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในห้อง 
แล้วบอกให้ฉนัลกุขึน้ไปเปล่ียนเสือ้ผ้าให้เรียบร้อย  แล้ว
เขาก็ให้สามีและฉันไปนัง่รวมกนัท่ีห้องกินข้าว พวกเขา
ตรวจค้นทุกซอกทุกมุมในบ้าน โดยเร่ิมต้นจากห้อง
ท างาน ต่อไปท่ีห้องนอนของเรา ห้องนั่งเล่น และ
ห้องนอนของลูก (แต่ลูกไม่ได้อยู่ในห้อง) แล้วต ารวจ
นายหนึ่ง ก็ถามหาลูกว่าไปไหน ฉันก็บอกว่า “ไป
โรงเรียน” เขาก็ถามต่อว่า “เรียนท่ีไหน และท างานท่ี
ไหน” ต ารวจค้นเจอเงินสดจ านวนหนึ่ง (ท่ีเป็นทัง้เงิน
สวิสและเงินไทย) ท่ีสามีเก็บไว้ในห้องท างาน พวกเขา
หยิบเงินสดท่ีอยู่ในลิน้ชักของโต๊ะท างานไปทัง้หมด 
แล้วก็ไปค้นในห้องนอนต่อ เขาก็เจอเงินไทยของเราท่ี
เหลือมาจากไปเท่ียวเมืองไทยครัง้ล่าสดุ พร้อมทัง้สมุด
บญัชีเงินฝากของธนาคารในเมืองไทยทัง้หมดด้วย ซึ่ง
บญัชีหนึ่งเป็นช่ือร่วมของฉันและสามี พวกเขาเอาทัง้
โทรศพัท์และคอมพิวเตอร์ของทกุคนไปด้วย 

หลังจากท่ีเจ้าหน้าท่ีต ารวจตรวจค้นบ้านจน
ถ้วนทัว่และรือ้ถอนอปุกรณ์การเพาะปลกูกญัชาในห้อง
ใต้ดินไปเป็นหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาคดี 
รวมทัง้ยึดรถมอเตอร์ไซค์ท่ีจอดอยู่ในห้องใต้ดินไปด้วย 
ต ารวจกลุ่มหนึ่งก็พาฉัน (คนเดียว) ไปโรงพักประจ า
อ าเภอท่ีเราอาศยัอยู่ ฉันถกูสอบประวตัิ แล้วก็ถกูส่งตวั
ตอ่ไปยงัเรือนจ าท่ีอยู่อีกเมืองหนึ่งซึ่งไม่ไกลจากอ าเภอ
ท่ีเราอยู่ เจ้าหน้าท่ีน าชุดประจ าเรือนจ ามาให้ฉันใส ่
แล้วก็พาไปท่ีห้องขัง อีกพกันึงเจ้าหน้าท่ี ก็มาเรียกฉัน
ให้ไปพบทนาย แล้วก็ไปให้ปากค ากับต ารวจอีก ใน
เรือนจ า มี เสือ้ผ้า ถุงเท้า จัดไว้ให้ในตะกร้าอย่าง
เพียบพร้อม พอเพียง ห้องพักในเรือนจ ามีเคร่ืองท า
ความร้อน มีหน้าต่าง 3 บาน บานหนึ่งสามารถผลัก
เปิดปิดได้ แต่ด้านนอกก็มีลูกกรงกัน้ไว้ แต่ละวันมี
อาหารให้ 3 มือ้ เวลา 7.20 น. 12.15 น. และ 17.00 น. 
ฉันไม่มีนาฬิกาติดตวั ก็เลยประมาณเวลาจากตอนท่ีมี
อาหารมาส่ง ช่วงนัน้เป็นฤดูหนาว จึงสว่างช้าและมืด
เร็ว ฉนัได้อาบน า้เพียงแคอ่าทิตย์ละ 3 ครัง้ คือวนัจนัทร์ 
พธุ และศกุร์ ตอนท่ีเจ้าหน้าท่ีมาส่งอาหารตอนเช้าของ
วนันัน้ๆ ก็จะถามฉันว่า “วนันีจ้ะอาบน า้ และจะไปเดิน
เลน่มัย้” 

ในวนัรุ่งขึน้ หลงัจากกินอาหารเท่ียงประมาณ 
30 นาที เจ้าหน้าท่ีมาเรียกตวั ให้ไปให้การกบัศาล และ
ในวันถัดไป ฉันก็ได้รับเอกสารแจ้งว่า  ฉันได้รับการ
ตดัสินให้จ าคกุ 3 เดือน แตศ่าลชัน้ต้นยงัต้องพิจารณา
คดีตอ่ สามวนัถดัมา ฉันไปรับฟังค าพิพากษา ฉันได้รับ
การลดโทษให้เหลือจ าคกุ 1 เดือน เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิกับ
ฉันดีมาก และถามฉันทุกครัง้ ท่ี มีการสอบสวนว่า
ต้องการล่ามไหม เจ้าหน้าท่ีจะช่วยอธิบายค าศัพท์ท่ี
ยากหรือท่ีฉันไม่รู้แบบง่ายให้ฉันเข้าใจ ครัง้หนึ่งมีล่าม
คนไทย เธอเล่าว่ามีคนไทยถูกจบัในคดีแบบนีใ้นสวิตฯ
หลายคนมาก จนกญัชาได้รับฉายาว่าเป็น “ยาเสพติด
ไทย” 
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ฉันโชคดีท่ีได้อยู่ในห้องเด่ียว (บางห้องอยู่
รวมกันถึง 4 คน เท่าท่ีเห็น ฉันคิดว่า ผู้ ต้องขงัส่วนมาก
น่าจะเป็นชาวต่างชาติ) เจ้าหน้าท่ี  น าทีวีมาให้ฉันด ู
และน ารูปถ่ายของลูกฉัน ท่ีอยู่ เมืองไทย พร้อมทัง้
พจนานกุรมท่ีอยูท่ี่บ้านมาให้ฉนัด้วย บางวนัเขาก็มีงาน
มาให้ฉันท าท่ีห้อง ฉันต้องเอาซองน า้ตาลทรายเล็กๆ 5 
ซองหนีบรวมกัน ฉันได้งานมา 2 ลัง ลังหนึ่งน่าจะมี
ประมาณ 1000 ซอง พอท างานเสร็จ เจ้าหน้าท่ีก็ให้
คูปองแทนเ งินสดมามีมูลค่า  15 ฟ รัง ค์ เ พ่ือ เ ป็น
คา่ตอบแทนแรงงาน ส าหรับซือ้ของในร้านเล็กๆ ซึ่งเขา
มีใบแจงรายการสินค้ามาให้เลือก ฉันไม่ได้ไปเดินซือ้
ของเอง  

ลูกของฉัน คนท่ีติดตามมาอยู่สวิตฯ ก็ถูกจับ
มาจากโรงเรียนและถูกขังคกุด้วย เน่ืองจากเธอบรรลุ
นิตภิาวะแล้ว (อายเุกิน 18 ปี) แตพ่อเขาตรวจสอบแล้ว
ไม่พบว่าเด็กร่วมกระท าด้วย เขาก็ปล่อยตวัเด็กไป แต่
เธอต้องถูกจองจ าถึง 48 ชั่วโมง ส่วนฉันถูกจ าคุกอยู่
ทัง้หมด 21 วัน วันท่ีได้รับการปล่อยตัวให้กลับบ้าน 
เจ้าหน้าท่ีซือ้ตัว๋รถไฟไว้ให้พอดีกับสถานีท่ีอยู่ใกล้บ้าน 
พร้อมกับเสือ้ผ้าและของท่ีติดตวัฉันไป รวมทัง้บตัรกด
เงินของธนาคาร ถ้าไม่เช่นนัน้ฉันก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินท่ี
ไหนไปซือ้อาหาร เพราะท่ีบ้านไมมี่เงินสดเหลืออยูเ่ลย 

สามีถกูจ าคกุอยูใ่นเรือนจ าท่ีอ าเภออ่ืน และอยู่
ในนัน้จนเกือบครบ 3 เดือน เ ม่ือสามีออกมาจาก
เรือนจ า เจ้าหน้าท่ี ยงัระงบับญัชีเงินฝากและทรัพย์สิน
อ่ืนๆ ของสามีไว้จนกระทั่งบดันี ้ส่วนฉันได้รับหนังสือ
เดนิทางไทยกลบัคืนในภายหลงั ฉันโชคดีท่ีบริษัทยงัรับ
กลบัไปท างานต่อ คงด้วยผลแห่งความขยนัและตัง้ใจ
ในการท างานของฉันท่ีสั่งสมมา อย่างไรก็ตามจนถึง
เวลานีค้ดีความของฉันและสามีก็ยังไม่สิน้สุด ต้องรอ
ค าสั่งศาลอีกครัง้ ว่าจะตดัสินลงโทษมากน้อยแค่ไหน 
ทัง้ฉันและสามีก็ยอมรับสารภาพในข้อหาโดยตลอด 
และไม่ได้ซัดทอดผู้ อ่ืนแต่อย่างใด เราปล่อยให้เป็น

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีต ารวจในการ
สืบค้นต่อไป เม่ือฉันได้รับอิสรภาพกลับคืนมา ฉันมี
ความรู้สึกโล่งอกโล่งใจ เหมือนกับว่าได้ชดใช้กรรมไป
แล้ว ในสิ่งท่ีไม่เคยคิด จะท า ฉันไม่เคยเห็นด้วยและ
ยินดีในสิ่งท่ีสามีท า ปกติสามีเป็นคนซ่ือสัตย์สุจริต 
จนกระทัง่เขาได้รับการชกัชวนจากเพ่ือนสนิทและหวงัท่ี
จะรวยทางลัด เขาคงเห็นว่าคนอ่ืนๆ ท าแล้วประสบ
ความส าเร็จ มีรายได้มากมาย ด้วยความโลภ เลยไม่
คดิถึงผลลพัธ์ท่ีจะตามมา  

กัญชาถือเป็นสิ่งเสพติดท่ีผิดกฎหมายส าหรับ
ประเทศสวิตฯ ซึ่งมีบทลงโทษส าหรับการมีกญัชาไว้ใน
ครอบครองเพ่ือสูบเองและค้าขาย ตามปริมาณของ
กญัชาในขณะท่ีถกูจบักมุได้ ตัง้แตเ่ดือนกันยายน ค.ศ. 
2012 (พ.ศ. 2555)  การมีกัญชาในครอบครองใน
ปริมาณท่ีน้อยกว่า 10 กรัม ไม่ถือว่ามีความผิดตาม
กฎหมายทางด้านอาญา แต่จะถกูปรับ 100 สวิสฟรังค์ 
ถ้ามีมากกว่านัน้ก็จะได้รับโทษทัง้ปรับและจ าคุก โทษ
ขัน้สงูสดุส าหรับการถูกจ าคกุคือ 1-3 ปี ถึงแม้เราคิดว่า
ระยะเวลานัน้ไมน่าน แตเ่ราก็ไม่ควรเอาชีวิตไปเส่ียงกบั
การท าผิดกฎหมาย เราจะสูญเสียทัง้ทรัพย์สินและ
อิสรภาพ รวมทัง้โอกาสในการประกอบอาชีพสุจริต 
นอกจากนีเ้ราอาจจะถูกส่งตัวกลับประเทศ และไม่มี
โอกาสได้กลับเข้ามาอีก ครอบครัวก็จะแตกแยก และ
ไมมี่ความสขุอีกตอ่ไป ฉันเช่ือว่าทัง้กรรมดีและกรรมชัว่
ท่ีทกุคนก่อขึน้มา ยอ่มส่งผลในภายภาคหน้าไม่ช้าก็เร็ว 
ดงันัน้ฉนัขอให้ทกุคนมุ่งหน้าท าแตค่วามดี และมีความ
สุจ ริตกันต่อไป อย่าย่อท้อถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรค
มากมายในชีวิตก็ตาม อย่าคิดรวยทางลัดโดยการ
ประกอบอาชีพทจุริตเลย..... 

 



รวงข้าว/ ธนัวาคม 2558 
22 

เมื่อมนษุย์ป้า(ไทย) 
กลับมาน่ังเรียนในสวิตฯ 

โดย มนษุย์ป้ามหาใจด ี

ถึง น้องเพลงหลานป้า  
ปีท่ีแล้วๆ มา ป้าค่อนข้างยุ่งกับการถ่อสงัขาร

ไปเรียน หลายๆ คน ถามว่าท าไมป้าถึงอยากทรมาน

ตวัเอง กลับไปเรียนหนงัสืออีก ทัง้ๆ ท่ีอายุก็ปูนนี ้เลย 
วัยเรียนมาตัง้นานแล้ว ป้ายังไม่เคยได้บอกใครแบบ

ตรงๆ เต็มบรรทดั แต่ด้วยความท่ีน้องเพลงเป็นหลาน
คนโปรด ป้าก็เลยจะบอกน้องเพลงคนเดียว แล้วหนู
คอ่ยเผยแพร่ตอ่ก็แล้วกนั (สมยันีเ้ทคโนโลยีการส่ือสาร
ก้าวหน้ามาก) เหตุผลท่ีหนึ่ง ป้าหลุดจากการเป็น
มนษุย์เงินเดือน ท างานเช้าจรดเย็นท่ีเมืองไทย แล้วอยู่

ดีๆ พอวิ่งตามลุงฮันส์มาอยู่ท่ีสวิตฯ ป้าก็กลายเป็น
แม่บ้านเต็มรูปแบบตามกฎหมาย แต่ไม่เป็นตามแนว
ปฏิบตัิ เพราะเคยแต่ท าตัวเป็นลูกบ้าน ไม่ใช่แม่บ้าน 
555 (ขอป้าท าตัวตามสมัยหน่อยนะ เด๋ียวนีเ้วลา

หัวเราะ เขาใช้เลข 5 กันทัง้น้าน) แล้วมาวัน

หนึ่ง Working girl turned housewife อย่างป้าก็เ ร่ิม
เซ็ง เลยคิดว่า หาอะไรท าดีกว่า แล้ว”อะไร” ท่ี

วา่นะ่ ควรจะเป็นอะไรล่ะ ก็เลยมาจบตรงเหตผุลท่ีสอง 

คื อ นิ สั ย ถ า ว ร ข อ ง ป้ า  ท่ี ช อ บ เ รี ย น รู้ อ ะ ไ ร

ใหม่ๆ ตลอดเวลา ท าให้ป้าได้ค าตอบว่า ไอ้ “อะไร” ท่ี

อยากท า ก็คือ การไปเรียนอะไรสักอย่าง ป้าคิดอยู่ไม่

นานหรอก ว่าจะเรียนอะไรดี เพราะรู้ตวั ว่าป้าเป็นคน
ชอบเท่ียว ก็เลือกเรียนและท าสิ่งท่ีตวัเองรัก แตส่มยัยงั

สาวป้าไม่มีโอกาสได้ท า คือ เรียนการท่องเท่ียว  พอ
เร่ิมมีเป้าหมาย ป้าก็เ ร่ิมมี ชีวิตชีวาขึ น้มาอีก ค้น

อากู๋ (Google) ใหญ่เลย ว่าจะไปเรียนท่ีไหนดี ป้าจบ
ปริญญาตรีมาแล้วจากเมืองไทย แต่ไม่ใช่สาขาการ
ท่องเท่ียว เกือบทุกมหาวิทยาลัยท่ีน่ีมีกฎว่า ผู้ท่ีจะ
เรียนต่อปริญญาโทในสาขาไหน ต้องจบปริญญา

ตรีในสาขานัน้ๆ หรือหากไม่จบในสาขานัน้ ก็ต้องได้

เรียนวิชาพืน้ฐานของสาขานัน้ๆ มาแล้วไม่ต ่ากว่า 10 
หน่วยกิต เจอระเบียบนีเ้ข้า ป้าก็เหมือนเจอตอเข้าจัง

เบ้อ เพราะวุฒิป.ตรีเกษตรของป้าไม่มีวิชาพืน้ฐาน
ทางการท่อง เ ท่ียวแ ม้แต่หน่ วยเ ดียว  บัง เ อิญมี

มหาวิทยาลยัท่ีเมืองควัร์ (The Universtity of Applied 

Sciences: HTW Chur) ท่ีประกาศว่า หลักสูตร

ปริญญาโททางการจัดการการท่องเ ท่ียว  ยินดีรับ

นกัศกึษา ท่ีไมจ่ าเป็นต้องผา่นวิชาพืน้ฐานมาก่อน  

 

 ไชโย้ ! ป้าก็วิ่งแจ้นไปคุยกับคณบดี เอาหลักฐาน
การศึกษาไปให้ตรวจ พอป้าบอกว่าอยากเรียน ท่านก็

บอกว่า ยินดีต้อนรับ แต่ท่ีระบวุ่า ไม่มีวิชาพืน้ฐานก็มา

เรียนได้น่ะ ไม่ได้หมายความว่าจะรับเลยนะ แต่เราจะ
ให้โอกาสคุณ ไปเรียนบางวิชากับเด็กปริญญาตรี 
เพ่ือให้คณุได้เก็บวิชาพืน้ฐานให้ได้ไม่ต ่ากว่า 10 หน่วย

กิตก่อน  ป้าก็ตอบตกลง ท่ีมหาวิทยาลัยนี มี้สอง
หลกัสูตรคือภาคภาษาเยอรมนัและภาษาองักฤษ ป้าก็
เ ลือกหลักสูตรภาษาอังกฤษ ก็ไปเจอเ ง่ือนไขว่า 
นักศึกษาต่า งชาติ  ท่ี ไม่ ไ ด้มาจากประ เทศ ท่ี ใ ช้
ภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่ ต้องมีใบรับรองความรู้ด้าน

ภาษาอังกฤษ อาจจะเป็นโทเฟล (TOEFL ระบบของ
อเมริกนั) หรือ ไอเอลส์ (IELTS ระบบของเครือจกัรภพ

อังกฤษ) ก็ได้  แทนท่ีจะถึงบางอ้อ ป้าก็ถึงบางอ้าว 

อาจารย์เจ้าขา อิชัน้ไปสอบก็ต้องเสียตังค์ค่าสอบอีก

เป็นร้อยๆ ฟรังค์นะเจ้าคะ!  ป้าก็เลยตอ่รองว่า เอางีไ้ด้
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ไหม บังเอิญว่าอิชัน้ได้ปริญญาโททางเกษตรจาก

ประเทศท่ีใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่ ผ่านการเขียน
วิทยานิพนธ์เป็นภาษาองักฤษมาแล้ว ใช้เป็นหลกัฐาน
รับรองการใช้ภาษาได้ไหม พอดีคณบดียอมผ่อนผนัให้ 

ป้าเลยได้ประหยดัเวลาและสตางคไ์ปอีกหนอ่ย   
 

ค่าบ ารุงการศึกษา  

เหตผุลหนึ่งท่ีป้ายอมไปเรียน เพราะค่าเทอมถูกดี  แต ่
ถกูดีเฉพาะคนสวิสเท่านัน้นะ เรียนปีละ 2 เทอม ค่า
เทอมของนกัศกึษาสญัชาตสิวิสและลีคเตนชไตน์คนละ

ประมาณ 1,000 ฟรังค์เอง สญัชาติจากประเทศอียู คน
ละประมาณ 1,500 ฟรังค์ นอกนัน้ อุแม่เจ้า ตกคนละ
ประมาณ 10,000 ฟรังค์   ด้วยสาระส าคัญอันนี ้ถ้า
ใครบอกว่าสวิสพาสปอร์ตไม่ส าคัญ ป้าขอเถียงคอ
เป็นเอ็น  
 

ระบบการเรียนการสอน  

หลกัสตูรปริญญาตรี เรียน 3 ปี ไม่เหมือนบ้านเรา และ
จะจบได้ ต้องเรียนได้ครบ 180 หน่วยกิต ส่วนระดบั
ปริญญาโท  เ รียน  2 วัน  ต่อสัปดาห์  ถ้า เ รียนเต็ม
เวลา หลักสูตรปีคร่ึงก็จบ หรือจะเรียนไม่เต็มเวลาก็

ได้ แตต้่องเรียนให้ครบ 90 หน่วยกิต ให้จบภายใน 3 

ปี  การตัดเกรด เกรดเต็ม 6 นักศึกษาต้องได้เกรด

เกิน 4 ถึงจะผา่น ป้ามีโอกาสไปเรียนในระดับปริญญา

ตรีด้วย เพ่ือเก็บวิชาพืน้ฐาน จึงได้รู้ว่า เขาเน้นเร่ือง

เนือ้หา ทฤษฎี มีการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มบ้างในบาง

วิชา   ส่วนระดับปริญญาโท  เ น้น ทฤษฎี การ
น าเสนอรายงาน และทุกวิชาต้องมีการท างาน

กลุ่ม เพ่ือให้นกัศกึษาตา่งชาติ ตา่งภาษาได้เรียนรู้ท่ีจะ

ท างานร่วมกนั และต้องฝึกวิจารณ์ผลงานของกลุ่มอ่ืน 
ท่ีน าเสนอด้วย และการ วิจารณ์รายงานของกลุ่มอ่ืน 
ต้องอยูบ่นพืน้ฐานวิชาการ กลุ่มของเราเองก็ต้องฝึกหดั 
ท่ีจะยอมรับฟังค าวิจารณ์จากกลุ่มอ่ืนๆ ด้วยเช่นกนั สิ่ง
นีป้้าชอบมาก เพราะเป็นการฝึกให้เราใจกว้าง ท่ีจะ

เปิดใจยอมรับข้อบกพร่องของตัวเอง  เ รียนรู้ ท่ีจะ

วิจารณ์ผลงานคนอ่ืน ด้วยใจท่ีเป็นกลาง ไม่โกรธกลุ่มท่ี

วิจารณ์หรือต าหนิผลงานของเรา   สิ่งนีป้้าไม่เคยท ามา

ก่อน ตอนเรียนอยู่ท่ีเมืองไทย อยากให้เมืองไทยน า
ระบบนีไ้ปใช้มัง่จงั นา่จะดีเนอะ 

ท่ีป้าชอบมากที่ สุด คือ การได้สัมผัสชีวิต
เกษตรกรของสวิส เพราะป้าเลือกท าวิทยานิพนธ์
เก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงเกษตรของสวิตเซอร์แลนด์ 
เลยได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์เกษตรกร ผู้น าองค์กรการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร ผู้ผลกัดนันโยบายในระดบัรัฐบาล 
เพ่ือเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผล ท าให้ป้าได้
ความรู้นอกต ารามากทีเดียว มีประสบการณ์การไปนัง่
เรียนกบัเด็กๆ หลายชาติ ท่ีสงสยัมาก ว่าป้าอายเุท่าไร 
เพราะเขาทายไม่ถกู ป้าเลยบอกไปว่าอาย ุ25 บวก ท่ี
เหลือฝากธนาคารไว้ ดอกเบีย้เพียบเลย 555 
 

การรับปริญญา   
พิ ธี รั บป ริญญา ท่ี น่ี ไ ม่ มี พิ ธี รี ตอ ง  มี น ายกสภ า
มหาวิทยาลยัเป็นผู้มอบ บณัฑิตแตง่ชดุอะไรก็ได้ ท่ีคิด
ว่าตวัเองสวยงาม อยากถ่ายรูปตอนรับจากมือนายก

สภา ก็ให้คนรู้จักถ่ายให้ สุดท้ายจะมีการถ่ายรูปหมู่
โดยเจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัย เพ่ือจะเอาไปลงใน

เว็ปไซท์ พอเสร็จพิธี มหาวิทยาลัยก็จัดให้มีการด่ืม

ฉลอง กินอาหารว่าง และคุยกันเล็กน้อยพอเป็นพิธี 

แล้วก็แยกย้ายกนัไป   

ส าหรับป้า การเรียนมีแตไ่ด้กบัได้ ได้ความรู้ ได้

เพ่ือนใหม ่ได้เปล่ียนบรรยากาศ  ป้าไม่แน่ใจว่า พอเล่า
ละเอียดแบบนีจ้ะดึงดดูให้น้องเพลงสนใจมาเรียนท่ีน่ี
อย่างป้าไหม หรือว่าถอดใจไม่ยอมมาเอาเสียเฉยๆ 

ลองคดิตดัสินใจดนูะจ๊ะ     

         ด้วยรัก  

จากมนษุย์ป้าของน้องเพลง  
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เห็นความจริง ในวันท่ีไม่มีพอ่  
โดยพระพิทยา ฐานิสสโร 

 
พ่อป่วยด้วยโรคหัวใจ เบาหวาน ความดนัอยู่

หลายปี ต้องไปตรวจ พกั รักษาท่ีโรงพยาบาลอยู่หลาย
ครัง้ สุดท้ายต้องมาจบชีวิตด้วยโรคมะเร็งหลังจาก
ทราบจากหมอเพียง 2 อาทิตย์ และจบชีวิตลงด้วยวัย 
79  ปี จากคนท่ีเคยแข็งแรง ท าทกุอย่างด้วยตวัเอง อยู่
มาวันหนึ่งต้องให้ผู้ อ่ืนมาดูแล ได้ดงัใจบ้าง ไม่ได้บ้าง 
และต้องอยูค่นเดียวเป็นสว่นใหญ่ เพราะแตล่ะคน ต้อง
ไปท างาน เรียนหนงัสือ ถ้าพ่อไม่มีหลักธรรมคุ้มครอง
ใจ ท่ีเข้าใจความจริงของธรรมชาติแห่งการ เกิด แก่ 
เจ็บ ตาย แต่ละวนัแห่งการมีชีวิต คงเป็นเร่ืองท่ีน่าเบื่อ 
เครียด กลุ้ ม เหงา เศร้า ทุกข์  กับสิ่งท่ีอยู่เหนือการ
ควบคมุ และก าลงัเกิดขึน้ด ารงอยู ่ณ เวลานัน้เป็นท่ีสดุ 

เราทุกคนหลีกหนี ความแก่ ความเจ็บ ความ 
ตายไม่ได้ ถ้าเรายอมรับได้ ท าวันนีท่ี้เป็นอยู่ให้ดีท่ีสุด 
ตระหนักรู้กับสิ่งท าอยู่  อย่างปล่อยวาง เราจะได้รับ
ความสุขในทันที ความยากล าบาก ความอดทนยิ่งท า
ให้คนนัน้เข้มแข็ง ไม่ท้อแท้ต่อสิ่งใดๆ ง่ายๆ ความ
สบายตา่งหากท่ีท าร้ายคนท่ีหลงยดึติด เม่ือเราสามารถ
ขอบคุณความยากล าบากท่ีประสบ เราจะพบโชคท่ี
ยิ่งใหญ่  

เ ม่ือเราฝึกท่ีจะอยู่กับปัจจุบัน  ยอมรับสิ่ง ท่ี
เกิดขึน้อย่างท่ีเป็น และท าหน้าท่ีเหล่านัน้ให้ดีท่ีสุด ไม่
ว่าดีหรือร้าย จะไม่มีใครมาโอดครวญว่าโชคร้ายอีก
ตอ่ไป ท่ีเราโชคร้าย เพราะจิตใจไม่ยอมรับสิ่งท่ีเกิดขึน้
อย่างท่ีเป็น บ้านไฟไหม้ แฟนทิง้ ตกงาน เป็นมะเร็ง 

ประสบอบุตัเิหต ุเพ่ือนหลอก โดนนินทา โดนโกง คนรัก 
คนใกล้ชิดเสียชีวิต ฯลฯ อย่าไปเหน่ือยเพิ่ม ด้วยการ
พยายามหาสาเหตุ  เม่ือสิ่งเหล่านัน้เกิดขึน้  ใครท่ี

ยอมรับ  และปล่อยวางได้เร็ว ไม่โทษสิ่งใดๆ ได้ช่ือว่า 
โชคดีท่ีสุด  เพราะก าลงัสอน และบอกคนๆ นัน้ว่า ยึด
มัน่ถือมัน่มากแคไ่หน เราก็จะทกุข์มากแคน่ัน้ 

การพิจารณา ความแก่ ความเจ็บ ความตาย
ทกุวนั คือ พรอนัยิ่งใหญ่ ท่ีจะช่วยให้เราด าเนินชีวิต ณ 
ปัจจุบนัอย่างไม่ประมาท เพราะพรุ่งนีอ้าจต้องสญูเสีย 
สิ่งท่ีรัก ท่ีพอใจ หรือต้องจากกันไป ทัง้แบบจากเป็น
และจากตาย ท าวันนีท่ี้อยู่ร่วมกันให้ดีท่ีสุด มอง คิด 
กระท าแตส่ิ่งดีๆ เพ่ือเป็นการขอบคณุ การมีชีวิตของเรา
และสิ่งรอบข้างท่ีเกือ้กลูให้เราอยู่ อยู่เพ่ือให้แบง่ปัน จะ
มีความสขุง่ายและมากขึน้ในทุกๆ วนั มากกว่าอยู่เพ่ือ
อยากได้ อยากครอบครอง เพราะในโลกใบนีไ้ม่มีอะไร
เป็นของเราอย่างแท้จริง แม้แต่ร่างกายนี ้แต่พลงัแห่ง
ความดีต่างหากท่ีเราได้กระท า ยังอยู่คู่โลกใบนี ้แม้
ร่างกายนีด้บัไป 

ขอให้สุขสงบในวันพ่อ  แม้ใครท่ีพ่อจากไป 
หรือใครท่ียงัมีพอ่อยู ่แม้พอ่จะดีหรือร้าย แตเ่ราได้ช่ือว่า 
สมัพันธ์กันจึงได้มาเป็นพ่อลูกกัน น าส่วนท่ีดีของท่าน
มาพัฒนาตัวเรา เปล่ียนแปลงสิ่งไม่ดี ไม่งามท่ีท่าน
ส่งผ่านให้เรา เป็นความสงบสุข เบิกบาน ต่ืนรู้ ผู้ มี
ปัญญา สามารถเรียนรู้จากทกุสิ่งทัง้สองด้านเสมอ เรา
จะสัมผัสพ่อในตัวเราทุกๆ วัน แม้ร่างกายท่านไม่อยู่
แล้วก็ตาม และท่านจะเป็นสิ่งท่ีงดงามยิ่งขึน้ในจิตใจ
ของเรา ถ้าท่านยงัมีชีวิตอยู่ จงดแูลทัง้กายและใจท่าน 
ท่ีส าคญั การท าให้ตวัเราสงบสขุในทกุวนักบัตวัเองและ
สิ่งรอบข้าง คือ ของขวัญท่ีดีท่ีสุดท่ีจะให้กับท่าน เม่ือ
สามารถสัมผัสคนท่ีรักในตวัเราแม้จะอยู่หรือไปท าให้
ไม่มีใครสิ่งใดจากเราไป เพราะยงัคงด ารงอยู่ในใจเรา
เสมอ ไมเ่ฉพาะแคพ่อ่ของเรา แล้วจะมีสิ่งใดเลา่ ท่ีท า 
ให้เราทกุข์........... 
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แนะน าภาพยนตร์ 

  โดย ต้นกล้า 

อดใจไม่ไหวแล้วค่ะ ท่ีจะต้องขออนุญาตเล่าขานเร่ือง
ของภาพยนตร์ ท่ีก าลงัเป็นท่ีกล่าวถึง ฮือฮาท่ีเมืองไทย 
และหมูช่าวไทยในโซเชียลทัว่โลก  
“พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก” คือ ภาพยนต์ท่ี
อยากจะแนะน าค่ะ  แม้จะมีเ นื อ้หาเ ร่ืองราวของ
พระพุทธเจ้า  พระศาสดาแห่งพระพุทธศาสนา แต่
ปราชญ์ทัง้หลายกลา่ววา่ พระพทุธศาสนาไม่ใช่ศาสนา 
แต่เป็นความจริงของธรรมชาติ พระศาสดาทรงตรัสไว้
ว่า  “จงอย่าเช่ือส่ิงใดง่ายๆ แม้แต่ค าพูดของเรา 
จนกว่าจะพิสูจน์ด้วยปัญญาและ
เหตุผลแล้ว”  
จะเช่ือว่าภาพยนตร์ซีรีส์ชุดนีน้่าดู น่า
ศึกษา คงต้องตามกันไปดูด้วยตนเอง
นะคะ ทัง้การถ่ายท า ท่ีสุดอลังการ 
นักแสดงสุดสวย สุดหล่อ พระเอกท่ี
แสดงเป็นพระพทุธเจ้า หล่อมากคะ่ ทัง้
เ ค ร่ือ งแต่ งกายและฉาก -สถาน ท่ี 
ตกแตง่สวยงามสดุบรรยาย การด าเนิน
เร่ือง 
ดราม่า มีครบทุกรส รัก โกรธ เกลียด อิจฉาริษยา กลัน่
แกล้ง ล้างแค้น ดั่ง ชีวิตมนุษย์เป็นปกติ เป็นชีวิต
ธรรมดา ให้ทัง้ความบันเทิงและสาระ แน่นอนว่าการ
สร้างต้องเพิ่มเติมเสริมแต่งดัง่นิยาย  รายละเอียดจะ
จริงไหม อย่าไปเถียงกนัเลยคะ่ เวลาท่ีผ่านมานานกว่า 
2558 ปี ไมมี่ใครรู้จริงหรอก   
คนเล่าเองได้ดูแล้วก็ติดงอมแงม ขอบอกว่าแม้ญาติ
ผู้ ใหญ่หลายท่านท่ีไม่เคยคิดจะดลูะคร ละเม็ง ทางทีวี 
กลายเป็นแฟนหนงัเร่ืองนี ้มาตดิตามและมีหวัข้อคยุกนั
ในวงสนทนา อย่างมหัศจรรย์  ในส่ือต่างๆ มีเสียงช่ืน

ชมภาพยนตร์ซีรีส์ชดุนีห้ลายด้าน รวมทัง้จากผู้ ท่ีไม่ได้
นบัถือพทุธศาสนา 
“พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก” สร้างท่ีอินเดีย โดย 
Dr. B.K. Modi  เศรษฐีชาวอินเดีย ซึ่งมีความศรัทธา
แรงกล้าในพระพุทธศาสนา ใช้ทุนสร้าง 1,000 ล้าน
บาท ระบบ 3D ประกันคณุภาพด้วยรางวลัชนะเลิศ 
ประเภทก ากับยอดเย่ียม ของ Asian Television 
Awards 2014  เรียกได้วา่เป็น มหากาพย์ละครซีรีส์ ซึ่ง
เวิร์คพอยท์ทีวีและสหมงคลฟิลม์ ร่วมมือกนัซือ้มา แล้ว
พากย์ภาษาไทย ใช้เนือ้เพลงไทย น าออกฉายทาง
โทรทศัน์ สามารถติดตามย้อนหลังได้ในยูทูป ทัง้หมด 
54 ตอนๆละประมาณ 50 นาที เพิ่งออกอากาศครบทกุ

ตอนไปแล้วเม่ือต้นเดือนกนัยายน ศกนี ้
และต้องกลับมาออกอากาศอีกครัง้ใน
เดือนตลุาคม ถัดมาอย่างรวดเร็ว ตาม
ค าเรียกร้อง แสดงว่าต้องดีจริง อย่างนี ้
น่ีเอง เราจงึไมอ่ยากตกเทรน ชกัชวนให้
ดไูด้ทุกเพศทุกวยั ทุกชาติศาสนา และ
ถ้าอยากฟังภาคภาษาองักฤษ คงต้อง
แว๊ปเข้าไปดเูวอร์ชัน่อินเดียนะคะ  
การนัง่สมาธิ ไมไ่ด้จ ากดัเฉพาะผู้นบัถือ

ศาสนาพุทธ การท าสมาธิมีมาเนิ่นนานก่อนท่ีเจ้าชาย
สิทธัตถะ จะออกผนวช แม้ทกุวนันี ้การสอนท าสมาธิก็
เป็นศาสตร์แพร่หลายทั่วไปของทุกชาติ-ศาสนา เพ่ือ
ชว่ยสร้างสตใินการท างาน และในการใช้ชีวิตประจ าวนั 
มีผู้ทลูถามพระพทุธเจ้าว่า “ท าสมาธิแล้วจะได้อะไร“ 
ค าตอบของพระองค์ คือ “เรามีแต่ความสูญเสีย เสีย
ความโกรธ เสียความกังวล เสียความเศร้า เสีย
ความไม่ม่ันใจ เสียความกลัว แก่-เจ็บ-ตาย”  ก็คง
ต้องกลับไปทวนค าสอนของพระองค์ท่าน ท่ีต รัสว่า  
“จงอย่าเ ช่ือส่ิงใดง่ายๆ แม้แต่ค าพูดของเรา 
จนกว่าจะพสูิจน์ด้วยปัญญาและเหตุผลแล้ว” ...... 
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ถามมา ตอบไป 
                                           โดย พ่ีหญิงไทย 

 

ค าถามวนันี ้เป็นเร่ืองของคู่สมรสเช่นเคย เม่ือจ านวนคู่
สมรสระหว่างไทย-สวิส เพิ่มมากเท่าไร ปัญหาก็เพิ่ม
เป็นสัดส่วนเท่านัน้ ฉะนัน้จึงอยากให้ข้อคิด ข้อควร
ค านึง ส าหรับผู้ ท่ีต้องการแต่งงานกับชาวสวิส หรือ
แม้แตช่าวตา่งชาตใิดๆ ควรศกึษากนัและกนั ระยะหนึ่ง 
ให้รู้จกันิสยั จิตใจ ก่อนท่ีจะตดัสินใจ วางชีวิตไว้ในมือ
ของผู้ ใด และควรท่ีจะศึกษาหน้าท่ี ความรับผิดชอบ
ของการเ ป็นสามี  ภรรยา  การ เ ป็นแม่  เ ม่ือมีลูก 
เพราะฉะนัน้ควรหาความรู้ทางกฏหมาย สิ่งท่ีเราพึงได้ 
พงึมี ก่อนท่ีจะปลอ่ยเร่ืองราวให้เนิ่นนานไป 
ค าถามวนันี ้สง่มาตามสาย มาไกลจากประเทศไทยคะ่ 
 

ค าถาม: สามีทิง้หนแูละลกูเล็ก (5 ขวบ) ไว้ท่ีเมืองไทย 
แล้วตวัเองกลับมาอยู่สวิตเซอร์แลนด์ นานกว่าหนึ่งปี
แล้ว ไม่ส่งเสียเลีย้งดู จะท าอย่างไรดีคะ ใบอนุญาต
พ านกั(บี)ในสวิตฯของหนูหมดอายุ ไม่สามารถขอวีซ่า
กลับไปสวิตเซอร์แลนด์ได้ อีกทัง้หนังสือเดินทางสวิส
ของลูกก็หมดอายุ และไม่สามารถขอต่ออายุหนังสือ
เดินทางของลูก เพราะพ่อไม่อยู่ และสถานทูตสวิสท่ี
เมืองไทยไม่ได้ให้ความช่วยเหลือใดๆ นอกจากนีย้งัได้
ขา่ววา่สามีจะขอฟ้องหยา่อีกด้วย 
 

ค าตอบ: ปัญหานีซ้ับซ้อนมาก น่าเห็นใจอย่างท่ีสุด 
ขอยกปัญหาเพ่ือชีแ้จงเป็นข้อๆ ดงันี ้
1. ใบอนุญาตพ านัก บี  
ถ้าออกไปอยู่นอกประเทศนานกว่า 6 เดือน ใบอนญุาต
จะถกูยกเลิก การท่ีคณุย้ายไปอยู่เมืองไทย หลายปี จะ
กลับมาสวิตฯต้องขอวีซ่าใหม่ เพ่ือติดตามครอบครัว 

แต่สา มีไม่ประสง ค์จะใ ห้คุณกลับไป จึ ง ไม่ช่ วย
ด าเนินการการขอวีซา่  
 

2. การขอต่ออายุหนังสือเดนิทางสวิสของผู้ ท่ียงั 
ไม่บรรลุนิติภาวะ เน่ืองจากลูกเป็นเด็กน้อย ต้องให้
ผู้ปกครอง ทัง้พอ่และแมไ่ปลงลายมือช่ือด้วยกนั ในการ
ด าเนินการเร่ืองหนงัสือเดินทาง แตถ้่าพ่อและแม่ หย่า
กนัแล้ว ฝ่ายท่ีมีสิทธิปกครองลกูฝ่ายเดียว มีสิทธิในการ
ขอหนงัสือเดนิทางให้ลกูได้ โดยน าหลกัฐานการได้สิทธิ
นัน้มาแสดงประกอบค าร้องขอหนงัสือเดนิทาง 
 

ปัญหาทัง้สองข้อนี ้ถ้าตดิตอ่คณุสามีได้ เขาจะสามารถ
ช่วยคุณให้กลับมาสวิตฯได้ และสามารถท่ีจะขอต่อ
อายุหนังสือเดินทางของลูกชายด้วย กรณีนีลู้กชายมี
สัญชาติสวิส คุณสามารถขอความช่วยเหลือจาก
สถานทูตสวิส ในประเทศไทย ประสานงานการติดต่อ
กบัพอ่ของเดก็ 
 

นอกจากนีใ้นฐานะท่ีเป็นคนไทย มีหน่วยงานคุ้มครอง
สิทธิและช่วยเหลือการติดตามญาติในตา่งประเทศ คือ 
”ส า นักงานอัยการพิ เศษฝ่าย คุ้มครองสิท ธิ
ประชาชนระหว่างประเทศ”  ที่ส านักงานอัยการ
สูงสุด” สามารถตดิตอ่ทางอินเตอร์เน็ต  
เว็บไซต:์ http://www.humanrights.ago.go.th/ 
E-Mail : humanrights@ago.go.th 
โทรศพัท์ : 0-2142-1532, 0-2142-1533  
และมีส านักงานอัยการเขตต่างๆ ซึ่ งสามารถขอ
ค าปรึกษาได้ ดรูายช่ือจาก “ตดิตอ่เรา” ในเวปไซด์  

 
 
 

3. การฟ้องหย่า สามี-ภรรยาท่ีแยกกนัอยู่นานกว่า 2 
ปี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถฟ้องหย่าได้ โดยท่ีอีกฝ่ายไม่
สามารถคัดค้าน ขบวนการหย่าท่ีประเทศสวิตฯต้อง
ผ่านการพิจารณาของศาล ขณะท่ีในประเทศไทย คู่

mailto:humanrights@ago.go.th
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สมรสสามารถจงูมือกนัไปตกลงหย่าอย่างสนัติท่ีอ าเภอ 
ใช้เวลาเพียงครู่เดียวเทา่นัน้ 
 

ดังนัน้อย่านิ่งนอนใจ ไม่ว่าจะเป็นกรณีท่ีเราไปอยู่
ประเทศไทย แล้วสามีกลบัมาสวิตฯ ด้วยเหตผุลใดๆก็
ตามท่ีเขาจะอ้าง หรือแม้ว่าคณุและสามีจะพ านกัท่ีใด 
ประเทศนีห้ รือ ท่ี ไหนๆ  แ ม้ไม่ ไ ด้อยู่ ด้วยกันเ ป็น
เวลานานเช่นนี ้ย่อมถูกฟ้องหย่าได้ และถ้าเราอยู่ไกล
กนั ย่ิงหมดโอกาสท่ีจะมาแก้ตา่ง หรือให้ถ้อยค าในศาล 
ท าให้เสียสิทธิตา่งๆท่ีพงึได้-พงึมี  

 

กรณีของคณุนี ้มีปัญหาหลายอย่าง แต่ท่ีน่าเป็นห่วง
คือเด็ก และเพ่ือรักษาสิทธิของเด็ก ซึ่งมีสญัชาติสวิส 
ควรจะขอความช่วยเหลือจากสถานทูตสวิส ในการ
ติดต่อพ่อ เตรียมเอกสารของลูกท่ีมี เพ่ือเป็นหลักฐาน
ประกอบการขอความชว่ยเหลือ  
 

ยังมีอีกหลายกรณี เช่น ภรรยาและลูก ยังพ านักอยู่
ท่ีสวิตฯ แตส่ามีย้ายไปอยูเ่มืองไทย ปัญหาคือ ถ้าลกูยงั
เล็ก แตพ่อ่ไมช่ว่ยสง่เสีย ไมเ่ลีย้งด ูยงัไม่มีทะเบียนหย่า 
การด าเนินเร่ืองเอกสาร ทัง้หนังสือเดินทาง การเข้า
โรงเรียน  และอ่ืนๆ ซึ่งพ่อจะต้องลงลายมือช่ือ พร้อม
กบัแม ่ ปัญหาการติดตามหาพ่อเด็กท่ีเมืองไทย ไม่ง่าย
อย่างท่ีคิด จึงขอให้เป็นกรณีศึกษา ก่อนตัดสินใจใช้
ชีวิตกับใคร ควรได้ศึกษาว่าพ่อแม่ พ่ีน้องเขาอยู่ท่ีไหน 
ควรท าความรู้จักญาติหรือเพ่ือนไว้บ้าง และปัญหา
ส าคญั คือ การส่ือสาร การใช้ภาษา ความพร้อมของ
เรา ในการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
สิ่วเหลา่นีจ้ะชว่ยเราได้ ในกรณีท่ีมีปัญหาในอนาคต 
ขอเป็นก าลังใจให้ผ่านปัญหาทุกอย่างโดยราบร่ืน 
ღ♥*¨ღ♥*¨*•►ღ♥*¨*•►ღ♥*¨*•►*•►ღ♥*¨*•►ღ♥*¨*•►ღ♥* 

            เข้าใจไหม    โดย ก. ไตรค า 
สะใภ้ไทยในครอบครัวฝร่ัง จะหาโอกาสนัดพบปะสงัสรรกัน
สม ่าเสมอเพื่อแลกเปลี่ยนเร่ืองราวเล่าสู่กันฟัง เราจึงได้ยิน
ลกูคร่ึงทัง้หลายสื่อสารภาษาไทย แล้วเย็นวนัหนึ่ง เมื่อเสียง
โทรศพัท์ดงัขึน้ คณุมงัคดุ บอกน้องแอนนาอาย ุ8 ปี รับสาย 
แอนนา : Good  Morning 
คุณมะปราง: สวสัดีแอนนา มีใครอยูบ้่านบ้าง 
แอนนา: บิดาอยูบ้่านคะ่ 
คุณมะปราง: แมอ่ยูไ่หม ขอพดูกบัแมห่นอ่ย 
แอนนา: แม ่แม ่มีโทรศพัท์จากเพื่อนแมท่ี่มีลกู หลายตวั (มีลกู 
4 คน) 
คุณมะปราง: เออมงัคดุสบายดหีรือ พรุ่งนีฉ้นัจะไปกินข้าว
บ้านแกนะ จะชวนอกีครอบครัวไปด้วย ฉนัจะท าข้าวเหนียว
ส้มต า เตรียมไว้หมดแล้ว อ้อสะตอของชอบของแกด้วย 
คุณมังคุด: เออๆ มาเลย ไมไ่ด้เจอกนันานแล้ว (ความจริงเพิง่
เจอกนัอาทิตย์ที่แล้ว) 
วนัรุ่งขึน้ หนแูอนนาวิ่งไปรับแขก พร้อมตะโกนบอกแม ่“ แม ่แม ่
เพื่อนแม่มันมากันแล้วนะ หลายตวั สี่ผู้หญิง สองผู้ ชาย สาม
เด็ก ผวัป้ามะปรางมาด้วย” 
ถงึเวลาอาหาร 
แอนนา:  ข้าวเหนียวนี่หนาวแล้วหนูไม่กิน ส้มต าของหนูสตัว์
เลีย้ง (ปู)ที่ตายเหม็นแล้วไม่เอา  คุยกันไม่หยุด กินกันไม่เลิก 
ฝร่ังทัว่โลกงงมากกบัพฤติกรรมการกินของพวกเรา เหมือนเป็น
เอกลกัษณ์ จนถึงค ่า เพื่อนๆคณุมงัคดุเตรียมกลบับ้าน  แอนนา 
(เข้ามากระแซะเพื่อนๆของแม่ เธออยากเล่นกับเด็กๆต่อ) 
พร้อมบอกเพื่อนๆของแม ่“กลบักนัได้แล้ว” 
คุณมะปราง: ไอ้มงัคดุ ลกูแกไลพ่วกฉนักลบัแล้วนะ 
แอนนา:             กลบัได้แล้ว กลบัได้แล้ว 
คุณมังคุด:       แอนนาลกูฉนัจะบอกวา่ จะกลบัแล้วหรือ  
คุณมะปราง: โอย ฉนัจะรู้ได้อยา่งไร ภาษาไทยแบบลกูคร่ึงนี่... 
 

การเลีย้งดูลูกๆในสองวฒันธรรมมีความละเอียดอ่อน
และซับซ้อนส าหรับทัง้สองฝ่าย คุณแม่ไทยคงต้องใช้
ความอดทนมากในการติว การพูดซ า้ๆโดยไม่แสดง
ความเบื่อหน่าย เด็กคือพืน้ฐานของความสัมพันธ์ใน
อนาคต ระหวา่งบ้านเกิดของแม่และของพ่อ เอาใจช่วย
ลกูคร่ึงทกุคนและคณุแมไ่ทย ขอให้ประสบความส าเร็จ 
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มารยาทท่ัวไป ในสังคมส่ือออนไลน์ 

 

ในยุคสมัย สังคมก้มหน้า ไม่มีใครปฏิเสธได้
เต็มปากเต็มค าว่า เราไม่อยู่ในกลุ่มสังคมก้มหน้านี ้ 
เทคโนโลยีมาเร็วกว่าพรุ่งนีเ้สียอีก พวกเราก็รีบกระโดด
ลงไปใช้สังคมส่ือออนไลน์นีก้ันแบบเมามัน แบบไร้ 
“คูมื่อการใช้” แบบไม่รู้เนือ้รู้ตวั ทุกอย่าง ทุกเร่ือง ทุก
แง่มมุของชีวิต โพสต์ แชร์ ชอบ แล้ววนัหนึ่งก็มาถึง “วนั
หน้ามึน” ว่าอะไรควร อะไรไม่ควร ขอบเขตและ
มารยาท อยู่ตรงไหน ขอเน้นไปท่ี เฟสบคุ วนันีข้อเสนอ
เพียง 5 ข้อง่ายๆ ฝากท่านผู้อ่านไปคิด ก่อนจะกลบัไป
นัง่ก้มหน้ากนัตอ่ 
1. ข่าวของใคร โพสต์เฉพาะเร่ืองของตวัเราเอง อย่า
โพสต์เร่ืองของคนอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้าย 
ถ้าขา่วมิใชเ่ก่ียวกบัเราโดยตรงนัน้ เรามิควรท่ีจะไปป่าว
ประกาศก่อนท่ีเจ้าของเร่ืองเขาจะพร้อม 
2. ขออนุญาต เคารพในสิทธิส่วนบุคคล ในโลกของ 
Social Media เรามกัจะคิดว่า ก็กลุ่มเดียวกัน ญาติพ่ี
น้อง คนคุ้นเคยกนัทัง้นัน้ เวลาเราไปไหน ไปท าอะไรกนั
มา จงึมีความอยากท่ีจะ แชร์แบบว่องไวและไร้ขอบเขต 
เคยไหม ท่ีมีการถ่ายรูปหมู่แล้วคนอ่ืน โพสต์บนเฟส
ของเขา ฉะนัน้ ก่อนท่ีจะโพสต์รูปหรือแท็กใครๆ ถาม
เขาสักนิด ก่อนดีไหมว่า โพสต์ได้ แท็กได้หรือเปล่า 
สิทธิสว่นบคุคลท่ีไมค่วรมองข้าม 

๑) 3. เม้นท์ – เม้าท์ บางคนอาจยังไม่ชัดเจน หรือเป็น
มือใหม่บนเฟส จึงมึนๆว่า ท่ีเขียนลงไปบน คอมเม้นท์
ใต้ภาพนัน้ มีใครเห็นบ้าง ค าตอบคือ ทุกคนท่ีเห็นรูป
นัน้แหละ ฉะนัน้หากมีความในใจอยาก เม้าท์ ส่วนตวั 
ควรจะส่งข้อความหลงัภาพโดยผ่านแมสเซ็นเจอร์  เรา
จะมีความเป็นส่วนตัวและปลอดภัยกว่า เพราะจะมี
เพียงเราและเพ่ือนท่ีเราเขียนถึงเทา่นัน้ท่ีเห็นข้อความ 

๒) 4. บ่น บ่น บ่น  โซเชียล์ ออนไลน์ในปัจจบุนัเป็นพืน้ท่ี 
“ระบายอารมณ์” ส าหรับหลายๆคน เก่ียวกับทุกอย่าง
และทุกเร่ือง ในขณะท่ีมนัมีประโยชน์ในการแชร์ข้อมูล
เพ่ือส่วนรวม เช่น ปัญหาการจราจร  บริการของ
ร้านอาหาร  ปัญหาทางสงัคมในแง่ตา่งๆ แตก่ารโพสต์
เพ่ือบ่นหรือด่าหรือต าหนิไปเร่ือยๆ จนเป็นนิสัย  มิใช่
เพ่ือการสร้างสรรค์ เพ่ือหาข้อแก้ไขหรือทางออกกับ
ปัญหา เพียงบ่นได้ ด่าได้กับทุกสิ่ง ทุกอย่าง ภายใต้
ดวงอาทิตย์นีล้่ะก็ เราจะกลายเป็น คุณนายขีบ้่นบน
สงัคมออนไลน์ไปหรือเปล่า ลองกลบัไปดโูพสต์เก่าๆซิ 
เราชา่งบน่ชา่งต าหนิมากไปไหม 

i. 5. มีมารยาท  ข้อเสียของสงัคมออนไลน์ คือ เราไม่
สามารถเห็นสีหน้าของคู่สนทนาว่าเขามีสีหน้าเช่นไร 
เราเดาได้จากเพียงแค่จาก ค ำพูด  เท่านัน้ ดังนัน้
ช่วยกันใส่ใจสกันิดกับการใช้ค าพูด เช่น ขอบคุณ  ขอ
โทษที หรือ หน้ายิม้ ใส่ลงไปในข้อความท่ีเราโพสต์  จะ
ช่วยสร้างกระแสคล่ืนบวกในกลุ่ม การเข้าเช็คอินเฟส 
ของเราก็จะร่ืนรมย์ขึน้อีกมาก 

การใช้มารยาททัง้ 5 ข้อนี ้เป็นการให้เกียรติ
และเคารพในสมัพนัธภาพของเราตอ่ “กลุ่มเพื่อน” ซึ่ง
ส่วนใหญ่ก็เป็นหมู่กลัยาณมิตรและญาติใกล้ชิด(หรือคู่
ค้า หากเราท าธุรกิจ) กนัทัง้นัน้มิใชห่รือ........การ 
แปลและดดัแปลง โดย ชนิกา เกียรตินนัทน์ มาร์แชลล์ 

จากบทความ “5 Rules of Common Courtesy in Social 

Media” Jul 6, 2015.  เว็ป fmpr.net (Fujita & Muira Public 
Relations, Inc; Pennsylvania  
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ปฏิทินกิจกรรม 
 

วันศุกร์ที่ 11 ธ.ค 2015 
เวลา 10.30 น.  

กิจกรรมป่ันเพ่ือพอ่ “Bike for Dad” ณ นครเจนีวา เพ่ือเฉลิมพระเกียรตพิระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูเ่น่ืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 

ณ Place des Nations นครเจนีวา 

วันเสาร์ที่ 12 ธ.ค 2015 
เวลา 13.00-17.00 น. 

งานในหลวงในดวงใจ –ซูริค 
ณ Kapelle Helferei Grossmünster, Kirchgasse 13, 8001 Zürich 

วันอาทติย์ที่ 1 พ.ค 2016 วันประชุมสามัญประจ าปี สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย 

วันอาทติย์ที่ 4 ก.ย 2016 งานวนัสงัสรรค์ครอบครัวหญิงไทย ครัง้ท่ี 11 

ท่ี Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038  Kirchlindach 

 

.......................................................................................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  

 

  



รวงข้าว/ ธนัวาคม 2558 
30 

หากมีข้อสงสยั สามารถสอบถามเพิ่มเตมิได้ท่ี หมายเลขโทรศพัท์ 031-970-3427  
ในวนัท าการ จนัทร์-ศกุร์ (เว้นวนัหยดุราชการ) ระหวา่งเวลา 9:00น. - 12:00น. และ 14:00น. - 17:00น.  
หรืออีเมล์ visa.thaiembassybern@gmail.com  


