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                                      สิงหาคม 2559 / August 2016  

    ประกาศผลประกวดเรียงความและภาพวาด “แม่กับฉัน” 
การเกณฑ์ทหารไทย 
การขอใบอนญุาตขับข่ีสวิส 
เล้ียงลกูสไตล์สวิส 
รถไฟเจริญ ประเทศเจริญ 
 



  

               วันศุกร์ที ่8 เมษายน 2016 ชาวสมาคมหญงิไทยเข้าพบ 
นายนพปฎล คุณวิบูลย์ เอกอัครราชฑูตไทยประจ ากรุงเบร์ิน 

 

 

  

วนัอาทติย์ที ่20 มนีาคม 2016 กรรมการสมาคมฯรบัเชญิเป็นวทิยากร อบรมเรือ่ง  
“การปฐมพยาบาลและการช่วยฟ้ืนคนืชพีข ัน้พ ืน้ฐาน” ให้นกัเรยีนนวดแผนไทย ที ่วดัศรนีครนิทรวราราม 
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    รวงข้าว                   
ปีท่ี 18 ฉบบัเดือนเมษายน 2559/2016 

 
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 
ประชาสัมพันธ์ : กลัยา ฟิงค์                        
เลขานุการ : ญาณพชั  ดินเน่ 
บรรณาธิการ : กหุลาบ ไทรโพธ์ิภู ่
เวป็มาสเตอร์ : Dr. Hans Rieder 
ที่ปรึกษา : สมบตัิ มากลัน่ –เรอบิเย  ศกัดา บวัลอย 

 เตือนจิตต์ เยอร์ก 

…………………………………………...... 

บรรณาธิการ:  กหุลาบ ไทรโพธ์ิภู ่  
ฝ่ายศิลป์ : ชนิกา เกียรตินนัทน์ มาร์แชลล์ 
กองบรรณาธิการ : กวุลัยา รีเดอร์  อรัญญา อดูรี  
พิสูจน์อักษร : จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต 
นักเขียน : ก. ไตรค า นกฮกู พ่ีหญิงไทย ล าดวน  
 เฟรา ฮีรชิ  คนสองบ้าน  ปรียวิศว์  โยธีพิทกัษ์ (จอม)  
ฟา้ บณุยะรัตเวช  รักษ์สขุภาพ และมดงาน 
นักแปล : ศกัดา บวัลอย   
ขอบคณุภาพปกจากน้องอนิสา อรุโณ ภาพประกอบในเลม่จากกเูกิล้  
พรกมล กิเกอร์ และจากคณะกรรมการสมาคมฯหญิงไทย 

  

 
สารบญั 

เร่ืองจากปก 
5 เรียงความชนะเลิศ และภาพวาด 
            เร่ือง “แมก่บัฉนั” 
เร่ืองจากเมอืงไทย 
10 การเกณฑ์ทหาร(ไทย) ท าไม อยา่งไร 
กฎหมายน่ารู้ 
12 การขอใบอนญุาตขบัข่ีสวิส 
14 ขาดเรียน ไมไ่ปโรงเรียน 
14 คา่แรงขัน้ต ่า และงานมืด 
สรรหามาเล่า 
16 สิทธิพิเศษ อะไรคือพิเศษ  
20 ยิ่งกวา่ เข็นครกขึน้ภเูขา  
สขุภาพกาย ใจ 
15 อาหารจานช้า  
22 พิสจูน์ธรรมด้วยชีวิต 
สาระน่ารู้ 
17 จิตแมดี่ ลกูก็มีความสขุ 
24 รถไฟเจริญ ประเทศเจริญ 

25 เลีย้งลกูสไตล์คนสวิส 
หญิงไทย 
4 บทบรรณาธิการ และ สารจากประธาน 
19 ถามมา ตอบไป  
29 ปฏิทินกิจกรรม 
30 รายงานการประชมุสามญัประจ าปี 2016 
 

 
 

 
 

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

 

รวงข้าวฉบับ “วนัแม่แห่งชาติ” 12 สิงหาคม ปีนี ้
เราเปลี่ยนรูปแบบ เป็นการจัดให้มีการประกวด เขียน
เรียงความ และวาดรูป ในหัวข้อ “แม่กับฉัน” แทนการ
สัมภาษณ์พิเศษคุณแม่ ท่ี เราท ามาแล้ว  3 ปี  ในการ
ประกวดทัง้สองประเภทนัน้ ได้รับความสนใจจากเพ่ือนๆ 
ชาวไทย สมาชิก และบตุรหลานตวัน้อยๆ ส่งผลงานมาให้
ช่ืนชมกนั เรียงความชนะเลิศ ท่านจะได้อ่านในเล่มนี ้สว่น
ภาพวาดชนะเลิศ ก็จบัขึน้ปกเลยคะ่  

เพราะเป็นฉบับวันแม่ เราจึงน าเร่ืองราวของ
ความเป็นแม่ลูก มาให้อ่านกันมากหน่อย ส าหรับคนท่ี
ไม่ได้เป็นแม่  ก็ไม่ต้องน้อยใจนะคะ เรามีเร่ืองอื่นๆ ท่ี
น่าสนใจไม่แพ้กัน จากคอลมัน์สรรหามาเล่า โดยคนสอง
บ้าน มาเล่าเป็นตอนท่ีสามแล้ว หลังจากไปอยู่เมืองไทย
มา เหมาะส าหรับคนท่ีก าลงัเตรียมตวัจะย้ายกลบันะคะ 
ส่วนใครท่ี ต้องการได้ใบขับ ข่ีส วิส ไว้ในครอบครอง 
ค าแนะน ามีไว้ให้แล้วในเลม่แล้วคะ่  

นอกจากนี ้เร่ืองราวความอลังการ งานสร้าง
อโุมงค์ Gotthard เป็นเร่ืองท่ีทั่วโลกรู้ แล้วเราจะพลาดได้
อย่างไรใช่ไหมคะ่  

เดือนกันยายนนี ้คุณหมออภิสมัย ศรีรังสรรค์ 
มาให้ความรู้ เพ่ือความผาสขุในครัวเรือน ดรูายละเอียดได้
ท่ีหน้า 29 และในใบแนบนะคะ บอกได้เพียงว่า “เม่ือ
โอกาสเดนิทางมาหา เราควรรีบคว้าไว้” นะคะ  

 

กหุลาบ ไทรโพธ์ิภู่  

 
 
 
 
 
สารจากประธาน 
สวสัดีคะ่เพ่ือนๆสมาชิก และน้องพ่ีชาวไทยทกุคน 

ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ แว่วเสียง
เชียร์ การแข่งขันวอลเลย์บอล Montreux Volley Master 
2016 เมื่อต้นเดือนมิถุนายน ท่ีผ่านมา ท่ีเมืองมองเทรอ 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นรายการซึง่เชิญทีมชัน้น าของ
โลกมาแข่งขันกันทัง้หมด 8 ทีม ทีมชาติหญิงไทย ได้รับ
เชิญด้วย และมีผลงานล้มทีมใหญ่ๆ หลายประเทศ เช่น
เซอร์เบีย ตุรกี ไม่เว้นแม้แต่ทีมชาติสวิส จนได้เข้าชิง
ชนะเลิศกบัทีมจีน แต่ในท่ีสดุทีมไทยก็ได้เหรียญเงิน และ
นกักีฬาไทย 4 คนได้รับรางวลับุคคลท่ีเล่นเก่งในต าแหน่ง
ตา่งๆ ด้วย ถือเป็นเกียรติแก่ตนและประเทศชาติอย่างย่ิง 

ในงานนี ้ได้เห็นพลงัสามัคคีของคนไทยท่ีอาศัย
อยู่ในสวิตฯ ซึง่พร้อมใจกนัไปเชียร์ เกาะติดสนาม ทกุนดัท่ี
ทีมชาติไทยลงแข่งขัน เสียงเชียร์สนั่นมาก ภาพธงไทย 
โบกไสว ปลืม้ใจนัก หลายคนแต่งชุดไทยเต็มยศ รอยยิม้
กว้างขวางเปือ้นใบหน้า ดวงตาเป็นประกาย แพ้-ชนะ เป็น
เร่ืองรอง เพราะงานนี ้ท าให้ใครๆ ได้เห็นพลงัสามคัคีของ
ชนชาวไทย สร้างสีสรรของการเชียร์กีฬา จะมีก็แต่ตอนท่ี
ต้องแข่งกบัทีมเจ้าภาพ คือสวิตเซอร์แลนด์ นัน่แหละ ไม่รู้
วา่สถานะการณ์ทางบ้านเป็นอย่างไรบ้าง หหุุ 

สามคัคี คือพลงั อยากให้รวมกันมัน่คงต่อไป ให้
ก าลงัใจแก่กนั ช่วยเหลือกนัและกนั ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือนกนั 
หรือเพ่ิงจะได้พบกนั เพราะเราคือคนชาติเดียวกนั  

ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ ไมว่า่จะอยู่ท่ี
ไหน เรารักทกุคน นะคะ 
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โดย ล าดวน 
วนัที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวนัแม่แห่งชาติ ตรง

กับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในปีนี ้พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ 84 
พรรษา  

สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย สวิตฯ จึงจัดกิจกรรม 
การประกวดการเขียนเรียงความ และวาดรูปส าหรับเด็กอาย ุ
ไมเ่กิน 15 ปี 
ในหวัข้อ “แม่กับฉัน” โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ  

1. ส่งเสริมความรัก ความสมัพันธ์ ระหว่างแม่ลูก เป็น
สองบทบาทของสาวไทย ในสวิตฯ คือเป็นลกูของแม ่
ที่อยู่ห่างไกลกัน   และในฐานะแม่ ของลูก  ผ่าน
ตวัหนงัสอื บอกเลา่เร่ืองราว 

2. ส่งเสริมให้ เด็กๆ และนัก เรียน ในโรงเรียนสอน
ภาษาไทย ในสวิตฯ  ได้เรียนรู้ วนัส าคัญอีกวนัหนึ่ง 
ส าหรับชาวไทย ซึง่มีอยูใ่นตวัเขาคร่ึงหนึง่ 

3. เปิ ด โอกาสให้ เด็ กๆ  ถ่ ายทอด โลกสมมุติ และ
จินตนาการของตนลงบนกระดาษ แต่งเติมด้วยสสีรร 

สร้างความสนุกสนานและความภาคภูมิใจแก่เด็ก
และครอบครัว 

ส าหรับรางวลัในการประกวด มีดงันี ้
รางวัลที่ 1 เงินรางวลั 40 ฟรังค์  
รางวัลที่ 2 เงินรางวลั 20 ฟรังค์  
รางวัลที่ 3 เงินรางวลั 10 ฟรังค์  
รางวัลชมเชย 2 รางวลั  ทุกรางวัลจะได้รับเกียรติบตัร และ
ของที่ระลกึ  

กรรมการตัดสินเรียงความ เราได้รับเกียรติจาก  
อาจารย์ สุรีรัตน์ ณิชาพัฒน์ อาจารย์หัวหน้าภาควิชา
ภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์   
กราบขอบพระคณุอาจารย์ มา ณ ที่นี ้ 
ผลการประกวดเรียงความ มีดังนี ้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  คุณบุบผา โสมเขียว คาซาล 

รางวัลที่ 2 ได้แก่ คุณอรณี ไฟเฟอร์ 

รางวัลที่ 3 ได้แก่ คุณพรกมล กเิกอร์ 

เรียงความชนะเลิศ เร่ือง “แม่กับฉัน” 
โดย บบุผา โสมเขียว คาซาล 

 

“อุ่นใดใดโลกนี  ้ มิมี เทียบเทียม   อุ่นอกอ้อม
แขน  อ้อมกอดแม่ประคอง รักเจ้าจึงปลูก  รักลูกแม่ย่อม
ห่วงใย ไมอ่ยากจากไปไกล  แม้เพียงคร่ึงวนั ให้กายเราใกล้
กนั ให้ดวงตาใกล้ตา ให้ดวงใจเราสอง เช่ือมโยงผกูพนั” 

 

ตัง้แต่จ าความได้ ฉันเกิดมาได้ไม่นาน คุณแม่
ของฉัน ก็มีอันต้องเข้ารับการรักษาตัว ท่ีโรงพยาบาล
ประจ าจังหวดั ซึ่งคุณพ่อจะฝากฉัน และพ่ีทัง้ 3 คน ไว้กับ
คณุตาคณุยายและน้า ๆ ช่วยกันดแูลพวกเรา ฉันมีน้าสาว 
10 คน และน้าชาย 1 คน คณุแม่ของฉัน เป็นลกูคนโตของ
ครอบครัว ฉันจะชอบอยู่กบัคณุแม่ เวลามีงานประจ าปีของ
วดัท่ีบ้าน หรือมีหนงักลางแปลงมาฉายท่ีวดัแถวบ้าน คุณ
พ่อจะพาพ่ี ๆ ไปกนั ถ้าคณุแม่ไม่ไป ฉันก็จะไม่ไป  คณุแม่
สอนให้ฉัน รู้จักการค้าขายตัง้แต่เรียนชัน้ประถม โดยการ
น าผักและผลไม้จากสวนท่ีบ้าน  ไปขายท่ีตลาด เวลาไป
เรียนหนังสือ และสอนให้ฉัน รู้จักท างานบ้าน เช่น กวาด
บ้าน ถบู้าน หดัหงุข้าวและท าอาหาร เม่ือคณุแมม่ีเวลาวา่ง
คณุแม่จะชอบท างานฝีมือ เช่น เย็บปักถกัร้อย หรืองานจกั
สาน เช่น สานตระกร้า กระด้ง กระบุง กระจาด และพดั ทัง้
ท าขายและท าแจก ปัจจุบันถ้าคุณแม่มีเวลาว่าง ก็จะท า

https://th.wikipedia.org/wiki/12_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
http://www.tlcthai.com/motherday/
http://www.tlcthai.com/motherday/%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3-12%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B22558/
http://www.tlcthai.com/motherday/%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A3-12%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B22558/
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โน้นท าน่ีอยู่ เป็นประจ า คุณแม่เป็นคนท่ีไม่ชอบอยู่ น่ิง 
ปัจจุบนัถึงแม้คณุแม่จะมีสขุภาพไม่ค่อยจะแข็งแรงเหมือน
แต่ก่อน แต่คุณแม่ก็ยังท างานท่ีชอบอยู่เนืองๆ และอีก
อย่างท่ีท าให้ฉันดีใจมากๆ คือ คุณแม่หันมาเรียนรู้แนว
ทางการปล่อยวาง เช่น ไปนัง่ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม อ่าน
หนังสือธรรมะ ฟังธรรมและตอนเย็นคุณแม่จะสวดมนต์
และนัง่สมาธิเท่าท่ีร่างกายของคณุแมจ่ะท าได้  

สมัยท่ีฉันเรียนอยู่ชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ทาง
โรงเรียนจะจดักิจกรรมวนัแม่ โดยทางโรงเรียนจะเชิญคุณ
แม่ของนักเรียนทุกคนให้มาท่ีโรงเรียน เพ่ือให้ลูก ๆ ได้น า
ดอกมะลิไปกราบท่ีตกั คุณแม่ของแต่ละคน เพ่ือนของฉัน
บางคน คุณแม่เขาไม่สามารถมาร่วมงานได้ พวกเขาก็น า
ดอกมะลิมากราบคณุแม่ของฉันแทน รวมแล้ววนัแมว่นันัน้ 
คุณแม่ของฉันเลยได้ลูกๆ เพ่ิมมาอีก 6 คน และทาง
โรงเรียนก็จะจัดให้มีการอ่านเรียงความ เร่ือง  แม่  ของ
นกัเรียนท่ีชนะการประกวดเรียงความ และ มีการประกวด
ร้องเพลงค่าน า้นม  ฉันไม่ได้ชนะเลิศการเขียนเรียงความ 
ห รือ  ร่วมแข่งขัน ร้องเพลงวันแม่แต่อย่ างใด แต่ก็มี
เหตุการณ์ท่ีประทับใจฉันมาก ๆ ในวันนัน้  อาจารย์ท่ีท า
หน้าท่ีเป็นพิธีกร ได้เชิญคุณแม่ของฉัน ให้ขึน้ไปบนเวที 
เพ่ือท่ีจะสมัภาษณ์เก่ียวกับความรู้สึกและความคาดหวัง
ของคุณแม่ท่ีมีต่อฉัน ฉันจ าวนันัน้ได้ขึน้ใจว่า  คุณแม่ของ
ฉันมีความรู้สึกและคาดหวงัในตวัฉันเช่นไร คณุแม่ของฉัน
ตอบอาจารย์ท่ีสมัภาษณ์ว่า “ แม่ไม่ได้คาดหวังอะไรใน
ตัวลูกคนนีม้ากมาย แม่ขอแค่ให้ลูกของแม่คนนีเ้ป็น
คนดีของครอบครัวและคนรอบข้าง มีงานท าและมี
อนาคตที่ดี สามารถดูแลตัวเองได้แค่นีแ้ม่ก็ภูมิใจใน
ตัวเขาแล้ว ” พอจบมธัยมศกึษาตอนต้น ฉันมีสิทธิท่ีจะไป
เรียนด้านพลร่ม  แต่คณุแมไ่ม่ยอมให้ฉนัไปเรียนต่อ เพราะ
กลวัว่า ฉันจะได้รับอนัตรายจากการเรียนเป็นพลร่ม ฉันจึง
ยุติการเรียนต่อแค่นัน้  และแล้วความฝันท่ีจะเรียนต่อของ
ฉันกลบัมาเป็นจริงอีกครัง้ เม่ือฉันได้เดินทางเข้ามาท างาน
และอาศัยอยู่กับน้าสาว และพ่ีสาวท่ีสมุทรปราการ ฉัน
ท างานท่ีบริษัทประกอบชิน้ส่วนคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่ง  ท่ี

จังหวดัสมุทรปราการ บริษัทแห่งนีส้นับสนุนให้พนักงาน
เรียนต่อได้ ฉันจึงเร่ิมเรียนต่อ กศน. มธัยมปลาย เพราะฉัน
มีความฝันอยากจะเรียนให้จบปริญญาตรี เพ่ือให้คุณแม่
คุณพ่อภาคภูมิใจในตวัของฉัน ฉันสมคัรเรียนโดยไม่บอก
ให้คุณแม่ทราบ เพราะกลวัคุณแม่จะเป็นห่วง เพราะเวลา
ฉันอ่านหนังสือมาก ๆ จะมีอาการปวดศีรษะมาก  จนวัน
หนึ่ง ท่ีฉันเรียนจบ ถงึวนัท่ีจะรับปริญญา จงึให้เพ่ือนขบัรถ
ตู้  ไปรับคุณแม่คุณพ่อและญาติๆ มาร่วมงานรับปริญญา
ของฉัน  ในครัง้นัน้ คณุแม่คณุพ่อและญาติ ๆเป็นปลืม้มาก 
เพราะมีโอกาสได้รอรับเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมงกุฎราชกุมาร อย่างใกล้ชิด และเป็นเกียรติแก่
ครอบครัวของเราเป็นอย่างมาก ท่ีฉันสามารถเรียนจบ
ปริญญาตรีและรับพระราชทานปริญญาบตัรจากพระหตัถ์ 

  
แต่เล็กจนโตฉันได้อยู่ใกล้ชิดคุณแม่แค่ 15 ปีเท่า

นัน้เอง หลังจากนัน้ ฉันก็มาใช้ชีวิตเป็นมนุษย์เงินเดือน
ท างานเป็นกะ เวลาคิดถึงคณุแมค่ณุพ่อก็จะเขียนจดหมาย
ไปหา และคุณแม่คุณพ่อก็จะเขียนตอบกลบัมาหา พอถึง
วนัหยุดเทศกาล บริษัทหยุด ฉัน พ่ี และน้า ๆ ก็จะเดินทาง
กลบัไปเย่ียมครอบครัว ปีหนึ่งไปสามหรือสี่ครัง้ คือ ช่วงวนั
สงกรานต์ เข้าพรรษา และปีใหม่ หรือเทศกาลอื่น ๆ เท่าท่ี
วนัหยดุจะเอือ้อ านวยให้ไปหาได้ 

ฉันท างานอยู่บริษัทผลิตชิน้ส่วนคอมพิวเตอร์ ได้
ประมาณ 15 ปี ลาออกมาท าธุรกิจสว่นตวั และเหมือน 
บเุพสนันิวาสจะท างาน ท าให้ฉนัได้พบรักกบัหนุ่มสวิส และ
ท าให้ฉัน ต้องตดัสินใจเลือก ระหว่างครอบครัวท่ีเรารักกับ
คนท่ีเรารัก คุณแม่บอกฉันว่า “ลูกท าเพื่อครอบครัวมา
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มากแล้ว ลูกควรจะท าอะไรเพื่อตัวเองบ้างนะ” และน่ี
คือเหตุผลว่าท าไม ฉันถึงตัดสินใจมาอยู่สวิตเซอร์แลนด์ 
มาอยู่ไกลบ้าน ไร้ญาติมิตร มีเพียงสามีเป็นเพ่ือนร่วมคิด 
ตอนมาใหม่ ๆ คิดถึงก็โทรหา แต่มา ณ ตอนนี ้เทคโนโลยี
ก้าวไกล เราสามารถพูดคุยกันแบบเห็นหน้า  ท าให้
ความรู้สกึห่างไกล ดูเหมือนใกล้ และท าให้ฉันรู้สกึเหมือน
นั่งคุยกับคุณแม่อยู่ท่ีบ้าน และคุณแม่ก็จะมองเห็นความ
เป็นอยู่ของฉัน เวลาโทรคุยกับคุณแม่  บ่อยครัง้ท่านจะ
เตือนฉนัเสมอวา่ “มีเงินก็เก็บไว้บ้าง ไมจ่ าเป็นต้องสง่มาให้
แม่หมดหรอกนะ วนันีเ้ขารักเรา ถ้าวันข้างหน้าเกิดอะไร
ขึน้มา ไม่รู้จะไปไหน แมข่อแค่ลกูมีเงินคา่เคร่ืองบินกลบัมา
บ้านเราก็พอ เพราะบ้านหลงันี ้เปิดรอรับลกูเสมอ” คณุแม่
ของฉันไม่เคยร้องขออะไรจากฉันและสามีเลย ถึงแม้เรา
อยากท าอะไรให้ แตแ่มก่บัพ่อก็จะบอกวา่ “แค่นีก้็พอแล้ว  
แต่ก่อนเราไม่มีอย่างนี ้เรายังอยู่ กันได้เลยลูก”  ฉันขอ
สิ่งเดียวจากสามี ก่อนท่ีฉันจะแต่งงานกับเขา คือ ขอแค่
เงินเดือนให้คณุแม่ฉัน เหมือนท่ีฉันเคยส่งให้ท่านทุกเดือน 
ตอนท่ีฉันท างานอยู่ท่ีเมืองไทยก็พอ เพราะคุณแม่ของฉัน
ต้องไปหาหมอ เพ่ือตรวจเช็คสขุภาพทกุเดือน และเม่ือ 3 ปี
แล้ว คุณแม่ฉันต้องฉีดเกล็ดเลือดทุกอาทิตย์ เพราะ
ร่างกายของท่านไม่สามารถผลิตเลือดเองได้ ซึ่งเลือด
หลอดหนึง่ราคาเกือบหนึง่พนับาท คณุแมฉี่ดเกลด็เลือดมา
สามปีเต็มๆ เม่ือเดือนมกราคมท่ีผ่านมา คณุหมอได้ยตุิการ
ฉีดเกลด็เลือด เพราะระดบัเกลด็เลือดเป็นปกติดีแล้ว  

ฉันมีความภาคภูมิใจในตวัคุณแม่ของฉันมาก ท่ี
ท่านมีความคิดเป็นอยู่แบบพอเพียง เมื่อก่อนคุณแม่เป็น
อย่างไร ปัจจบุนัคณุแมก่็ยงัเป็นแบบนัน้ ไมเ่คยเปลี่ยน  
“ ถึงแม้ลูกแม่คนนีจ้ะเป็นแม่คนแล้ว แต่ลูกคนนีก้็ยังเป็น
เดก็น้อยในสายตาของแมเ่สมอ “ 
รักและเป็นห่วงคุณแม่เสมอนะคะ....... ลกูของแม.่..                                                               

 
 
 
 

ส่วนผู้ ตัดสินวาดภาพ คือคุณอนุชา ชัยชมภู 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ หนงัสือในเครือ ไทคอมิค เขาเป็นเพ่ือน
ของล าดวน ตัง้แต่วยัยังขบเผาะ (ไม่ใช้เพ่ือนแล้วจะไปใช้
ใคร ใช่ไหมคะ่) ขอขอบคณุเพ่ือน มา ณ ท่ีนีด้้วย และน่ีคือ  
 

ค าวิจารณ์ของคุณอนุชาค่ะ 
“ ส าหรับรูปภาพท่ีน้องๆ ส่งเข้ามาประกวดในครัง้

นี ้ถ้าจะตดัสินจากลายเส้นแล้ว ฝีมืออยู่ในระดบัเดียวกัน
หมด คือ ถ้าให้ผ่านก็ผ่านกนัหมดทกุคน หรือถ้าไมใ่ห้ผ่านก็
คือไม่มีใครผ่านเลยสกัคน หรือถ้าจะให้เป็นคะแนนก็จะได้
เท่ ากันหมด ก็ เลย ต้องไป พิ จารณ าในทางอื่ น  เช่ น 
จินตนาการ และองค์ประกอบของภาพแทน”  ครัง้นีม้ี
น้องๆ ส่งผลงานเข้าประกวดทัง้หมด 13 ภาพ (อีก 1 ภาพ 
สง่มาช้ากวา่ก าหนด กรรมการได้ตดัสินไปเรียบร้อยแล้ว) 
 

ผลการตัดสินวาดภาพ เป็นดังนี ้
รางวัลที่ 1 น้องอนิสา อรุโณ อายุ 10 ปี หลานสาวของ
คุณป้านวลจันทร์ อยู่ท่ี Grindelwald สมาชิกของสมาคม
หญิงไทย ฯ  
 
 
 
 
 
 
 
เป็นรูปท่ีค่อนข้างสมบูรณ์
ท่ีสุดในการประกวดครัง้นี ้
จินตนาการน่าจะเป็นการ
เดิมชมสวนดอกไม้กับคุณ
แม่…..และน่ีคือหนูอนิสา 
กบัคณุแมพ่วงคะ่ 
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รางวัลที่  2 น้องเซนยา ไกซ์เซ อายุ 8 ปี นักเรียนจาก
โรงเรียนไทยสวิตฯอาคเนย์ 

 
 

ภาพของน้อง ถือว่าดีใช้ได้เลยทีเดียว กิจกรรมท่ีท าร่วมกบั
คุณแม่ท่ีน้องประทับใจ น่าจะเป็นการไปเล่นสกีน า้แข็ง 
ด้วยกัน จินตนาการท่ีให้สีของน า้แข็งแทนสีฟ้าอ่อนนัน้
ใช้ได้ดี แล้วเว้นเป็นเส้นทางของทางเดินสกี คณุแม่กบัคุณ
ลกูใส่เสือ้คนละสี และถ้าสงัเกตดีๆจะรู้ว่า เสือ้ท่ีใส่เป็นเสือ้
กนัหนาวแขนยาวฟองๆ เพราะมีรอยโค้งของเสือ้ผ้าเด่นชดั
มาก ใส่หมวกกนัน๊อคอีกน้องเก็บรายละเอียดของงานได้ดี
มากครับ 
 

รางวัลที่  3 น้องมหรา ไบคฮาร์ดท  อายุ 7 ปี นักเรียน 
จากโรงเรียนไทยสวิตฯอาคเนย์ 

 
รูปของน้อง ในส่วนล่างดูดีมากแล้ว จะไปเสียตรงส่วนบน 
ภาพด้านขวา ติดกรอบมากเกินไป ท าให้เราดูรูปไม่ชัดว่า
น้องจะสื่ออะไรออกมากันแน่ น่าจะหมายถึงการไปจ่าย
ตลาดของแม่ลูกคู่นี ้สรุปความหมายของรูปยังไม่ชัดเจน 
หรือเข้าใจยากไปสักหน่อย และองค์ประกอบหนักไป
ทางขวา  

รางวัลชมเชย น้องสิรินดา คาซาล อายุ 10 ปี นกัเรียน
จากโรงเรียนไทยสวิตฯอาคเนย์ 

 

น้อง อาจจะมีกิจกรรมท่ีต้องท ากับคณุแม่เป็นจ านวนมาก 
ช่องล่างซ้ายน้องจัดเต็มเลย มีทั ง้ รูปคุณแม่และน้อง 
ตวัหนังสือ ดวงอาทิตย์ เมฆ นก ดอกไม้ ท าให้รูปหนักไป
ทางซ้ายคอ่นข้างมากครับ 
 

รางวัลชมเชย น้องเจดนิพฐิ พงเดช  
(Jadenipit Phongdet) จากโรงเรียนช้างน้อย  

 

  
 

 
 
 
 

แม้น้องเขาจะเขียน
รูปยงัไม่สวยเท่าไหร่ 
แต่จินตนาการน้อง
เยอะมากครับ  
 
 

 
และภาพที่น้องๆ ส่งมา ถึงไม่ได้รับรางวลั แต่ได้ใจ ป้าๆ 
ไปครองนะคะ ระหว่างนีใ้ห้ไปเรียนเพ่ิมเติม พบกนั ในการ
แข่งขนัครัง้ตอ่ไป 
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ภาพจากเดก็ๆ โรงเรียนช้างน้อย 

 
 
 
 
 
 

 
เด็กๆและคุณครู
จากโรงเรียนช้าง
น้อย 
 
 

ภาพจากนักเรียนโรงเรียนไทยสวิตฯอาคเนย์ 

 
ภาพจากน้องๆ ลูกของสมาชกิหญิงไทยฯ 
น้องเลโอน่า ลกูสาวคนสวยของคณุแมแ่ทมม่ี  

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
รูปนีน้้องเลอา ลกูคณุแมนี่น่าคะ่... 
ขอบคุณเร่ืองทุกเร่ือง และภาพทุกภาพมา ณ ที่นีค่้ะ 

ฝากไว้ให้คดิต่อ เร่ืองมีอยู่วา่  
“เมื่อชาวจีนโบราณต้องการอยูอ่ยา่งปลอดภยัพวกเขาได้สร้าง
ก าแพงเมืองจีนท่ียิง่ใหญ่ขึน้มา โดยเช่ือวา่จะไมม่ีมนษุย์หน้า
ไหนสามารถปีนมนัได้ เพราะสงูมาก แตท่วา่..! 
ภายในร้อยปีแรกหลงัการสร้างก าแพงนัน้เมืองจีนกลบัถกู
รุกรานถึงสามครัง้! ในแตล่ะครัง้กองทพับกของศตัรูไมม่ีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องทะลวงก าแพงหรือปีนมนัเลยแม้แตน้่อย..!  
แตท่วา่ในทกุครัง้พวกเขาใช้วธีิ ตดิสนิบนยามเฝา้ประตฯู แล้ว
เข้าทางประตนูัน่แหละ... 
แนน่อนวา่ชาวจีนมวัแตห่ว่งเร่ืองสร้างก าแพงจนลมืสร้างคนเฝา้
ก าแพง..! เพราะการสร้างคน ต้องมาก่อนการสร้างทกุสิง่ และ
นี่คือสิง่ที่คนหนุม่สาวของพวกเราทกุวนันีต้้องตระหนกัให้มาก 
นักบูรพาคดคีนหนึง่กลา่วไว้วา่: 
ถ้าท่านต้องการท าลายอารยธรรมของประชาชาติหนึ่ ง
ประชาชาติใด มีขัน้ตอนอยูส่ามอยา่งคือ: 

1. ท าลายครอบครัว 
2. ท าลายการศกึษา  
3. ล้มบคุคลต้นแบบ และตวัอยา่งทีด่ีงามของพวกเขา... 

เมื่อแม่ที่ฉลาด ครูที่จริงใจ และต้นแบบที่ดีหายไป ใคร
เล่าจะเลีย้งดูต้นกล้าเยาวชนให้มีคุณธรรม?? จริงไหม... 

และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้
พระราชทาน ค าขวัญวันแม่  ปีนี ้ไว้ว่า 

“ ดนิและน า้ ลมและฟ้า ป่าและเขา 
รวมกันเข้า คือทรัพย์สิน แผ่นดนิแม่ 
ฝากลูกไทย ร่วมใจภักดิ์ รักดูแล 

เพื่อมอบแก่ หลานเหลนไทย ไปช่ัวกาล ..” 
เราลูกหลานไทย จะท าตามท่ีแม่หลวงท่าน ฝากฝังไว้ใช่
ไหมคะ่ 
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โดย นกฮกู 
 

ค าถามยอดฮิต เร่ืองของลกูชาย ถามกนัมามาก 
เร่ืองการเกณฑ์ทหารท่ีเมืองไทย ส าหรับลูกชายท่ีเกิดหรือ
อยู่ท่ีประเทศสวิตฯ 

สิ่งท่ีควรรู้ คือ ไมว่า่จะเป็นลกูคร่ึงหรือไมใ่ช่ลกูคร่ึง
ก็ตาม หากมีสญัชาติไทย ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร(ไทย) 

ถ้าคิดว่า ลูกชายสุดท่ีรักของเรา ได้เกณฑ์ทหาร
ท่ีสวิตฯแล้ว ไม่ต้องไปรับการเกณฑ์ทหารท่ีเมืองไทย  เมื่อ
ได้รับสญัชาติสวิส ก็จ าเป็นต้องท าตามกฎหมายของคนท่ี
ถือสัญชาติสวิส ขณะเดียวกันได้สัญชาติไทย อีกหนึ่ง
สญัชาติตามแม่ ไม่ว่าจะพ านักในหรือนอกประเทศไทยก็
ต้องปฏิบตัิตามกฏหมายไทยด้วยเช่นกนั 

ฉะนัน้ ขอให้เข้าใจให้ตรงกันนะคะว่า ชายถือ 2 
สญัชาติ ก็ต้องเข้ารับการเกณฑ์เป็นทหาร ทัง้ 2 ประเทศ 

 

สละสัญชาต ิดีไหม 
การเป็นทหารคงไม่ใช่เร่ืองน่ากลัว ถึงขนาดท่ีจะ

ให้ลูกท่ีมีสัญชาติไทย ท าเร่ืองขอสละสัญชาติ  แต่ถ้า
ต้องการเช่นนัน้ แนะน าว่า ท าตัง้แต่เน่ินๆ ใช้เวลานาน
ด าเนินการ ไม่ต ่ากว่าปี หรือ 2 ปี เพราะเป็นเร่ืองใหญ่ แต่
การจะขอกลบัมาใช้สญัชาติไทย หลงัจากสละไปแล้ว ก็จะ
ยากย่ิงกวา่   

 

ค าถามว่า ในเม่ือการขึน้ทะเบียนทหาร ก าหนดเม่ือ
อายุครบ18 ปีบริบูรณ์ ถ้าเช่นนั้น ถามว่า เราจะรอ 
แล้วไปขอสัญชาติไทย หลังจากลูกอายุ  18 ปี ก็ไม่
ต้องเกณฑ์ทหารแล้วใช่มัย้ล่ะ 

มาดท่ีูหลกัเกณฑ์การขึน้บัญชีทหาร (บัญชีทหาร
ก อ ง เ กิ น )  กั น น ะ ค ะ 

- หลักเกณฑ์คือ การขึน้ทะเบียนทหาร  หรือ การลงบญัชี
ทหารกองเกิน ชายไทยเมื่ออายุย่างเข้า 17 ปีบริบูรณ์ หรือ
ย่างเข้า18  ต้องไปแสดงตน เพ่ือขึน้ทะเบียนทหารภายในปี 
พ.ศ. นัน้   คือ บังคับให้ไปแสดงตนเพ่ือลงบัญชีทหาร
กองเกิน โดยแสดงหลักฐานสูติบัตร หรือ บัตรประจ าตัว
ประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านต่อสัสดีท้องท่ีด้วย
ตนเอง ในกรณี ท่ีไม่สามารถไปย่ืนเอกสารด้วยตนเอง
สามารถมอบอ านาจให้ผู้อื่นท่ีบรรลนิุติภาวะ ไปแจ้งแทนได้  
เม่ือลงทะเบียนแล้ว จะได้รับหลกัฐาน ใบส าคญั คือ แบบ 
สด. 9 หรือ ใบรับ แบบ สด. 10 
-  หากยังไม่ ไปลงทะเบียนในปีนั น้  มีห น้า ท่ี ต้อง ไป
ลงทะเบียนจนถึงอายุ 46 ปีบริบูรณ์ (มาตรา 18) แต่ถ้า
อายุเกิน 30 ปีบริบูรณ์ ไปลงทะเบียน แล้วปลดเป็นทหาร
กองหนนุทนัที (มาตรา 39) 
- ถ้าไม่ไปแสดงตนหรือไม่มีผู้ ไปแจ้งแทน ถือว่า ผู้ นัน้
ห ลี ก เ ลี่ ย ง  ไ ม่ ไ ป ล ง บั ญ ชี ท ห า ร ก อ ง เ กิ น  
มีบทลงโทษ หลายมาตรา ขึน้กับว่า หลีกเลี่ยงอย่างไร 
สรุปได้ว่าหากหนีทหารจะมีโทษจ าคุก ระหว่าง 3 เดือน 
ถึงไม่เกิน 3 ปี  อายุความของการหนีทหารอยู่ท่ีประมาณ 
10 ปี ก็นานอยู่ละนา 
 

เม่ือไรต้องไปเข้ารับการตรวจคัดเลือกบุคคลเข้ารับ
ราชการทหาร  
ขัน้แรก การรับหมายเรียก(หมายเกณฑ์) (แบบ สด. 35) 
-  ทหารกองเกิน(บุคคลที่ขึน้ทะเบียนทหารแล้ว) เมื่อมีอายุ
ย่างเข้า 21 ปี (อายุ 20 ปีบริบรูณ์) ในพ.ศ.ใด ต้องไปแสดง
ตน เพ่ือรับหมายเรียกท่ีอ าเภอท่ีเป็นภูมิล าเนาทหารของ
ตน (อ าเภอท่ีได้ไปขึน้ทะเบียนทหารไว้) เช่นเกิด พ.ศ.2537 
ให้ไปแสดงตนรับหมายเรียกได้ตัง้แต่ 1 ม.ค.2557 ถึง 31 
ธ.ค.2557 ในเวลาราชการ 
- โดยในเดือนตลุาคมของทกุปี นายอ าเภอจะออกประกาศ
ปิดไว้  ณ  ท่ี ว่าการอ าเภอ ท่ีท าการก านั น  ท่ีท าการ
ผู้ ใหญ่บ้าน และท่ีเปิดเผยในชุมชนท้องถ่ินนัน้ ๆ เพ่ือให้
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ทหารกองเกินท่ีมีอายุย่างเข้า 21 ปี ในปี พ.ศ.นัน้ ไปแสดง
ตนเพ่ือรับหมายเรียกท่ีอ าเภอ 
ขัน้ต่อไป การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจ าการ
ห รื อ ท่ี เ รี ย ก กั น ว่ า  ก า ร เ ก ณ ฑ์ ท ห า ร 
–  การตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ากองประจ าการ 
กระทรวงกลาโหม ได้ก าหนดไว้ในเดือนเมษายน (1 เม.ย. 
ถึง 11 เม.ย. ของทุกปี) ดังนั้นทหารกองเกินเมื่อได้รับ
หมายเรียกแล้ว จะต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกตามวัน 

เวลา และสถานท่ี ท่ีก าหนดไว้ในหมายเรียก  โดยน า
หลักฐานต่าง ๆ ได้แก่ ใบส าคัญทหารกองเกิน(สด.9) 
หมายเรียก (สด.35)  บัตรประจ าตัวประชาชน หลักฐาน
การศกึษา 
– ชายสญัชาติไทยท่ีมีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ สามารถขอ
เข้ารับราชการเป็นทหารเกณฑ์ด้วยความสมคัรใจได้ เพ่ือ
เป็นทหารตามภูมิ ล า เนาท่ีตนมี ช่ือในทะเบียนบ้าน 
            ส าหรับผู้ ท่ีจบัสลากแดงโดยปกติ จะต้องเป็นทหาร 
มีก าหนด 2 ปี แต่ถ้าเป็นผู้มีคณุวฒิุพิเศษแล้ว กฎหมายยงั
เปิดโอกาสให้สิทธิในการลดวนัรับราชการได้ ทัง้นีก้ารขอ
สิทธิลดวนัรับราชการทหาร ต้องน าหลกัฐานแสดงคณุวุฒิ
พิเศษไปย่ืน 
– ในวันตรวจเลือกนัน้ ผู้ เข้ารับการตรวจเลือกทุกคน จะ
ได้รับ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับ
ราชการทหารกองประจ าการ (แบบ สด.43) หรือท่ีรู้จกักัน
คือ ใบผ่านการเกณฑ์ทหารนัน่เอง  
 

ถ้ายังอยู่ระหว่างการเรียน จ าเป็นต้องไปรับการเกณฑ์
ทหารไหม 
– ส าหรับชายสญัชาติไทยท่ีก าลงัอยู่ในระหวา่งการเรียน
หรือการศกึษา สามารถขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือก
เข้ารับราชการทหารได้ โดยย่ืนขอตอ่สสัดีท้องท่ี ท่ีตนมีช่ือ
ในทะเบียนบ้านด้วยตนเอง หรือมอบอ านาจให้ผู้อื่นท่ี 
บรรลนิุติภาวะไปย่ืนแทนได้ 
– เหตผุลอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือไปจากการศกึษาเลา่เรียนไม่

สามารถขอผ่อนผนัเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการ
ทหารได้ 

 

การท าหนังสือรับรองเพื่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 
(กรณีไปศึกษาในต่างประเทศ) 
หนงัสือรับรองจากสถานศกึษาท่ีผู้ขอผ่อนผนั ก าลงัศกึษา
เลา่เรียนอยู่ โดยต้องระบรุายละเอียดตอ่ไปนี ้
1. ช่ือและนามสกลุของนกัเรียน/นกัศกึษาท่ีก าลงัศกึษาเลา่ 
    เรียนอยู ่
2. วิชาท่ีเรียน ณ สถานศกึษาใด ตัง้อยู่ท่ีไหน 
3. วิชาท่ีศกึษาอยู่ในระดบัใด ภาควิชาเอกอะไร  
4. เร่ิมเข้าศกึษาเม่ือใด 
5. วนัท่ีคาดวา่จะจบการเรียน/การศกึษา  
 

หนังสือรับรองดังกล่าวต้องแปลเป็นภาษาไทย และ
รับรองค าแปลถกูต้องจากสถานทตูไทย พร้อมลงช่ือผู้แปล 
นักศึกษาไม่ต้องมาแสดงตนในวนัตรวจเลือกฯ จนกว่าจะ
หมดเหตุผ่อนผันฯ (ส าเร็จการศึกษา หรือหมดสภาพ
นักศึกษา) ทัง้นี ้เวลาในการยื่นขอผ่อนผันฯ คือ เดือน 
ก.พ. ของปีท่ีจะตรวจเลือกทหาร ดงันัน้ เมื่อจบการศกึษา
แล้ว ควรไปรายงานตวั เพ่ือเข้ารับการเกณฑ์ทหาร เป็นการ
รับใช้ชาติ ตามหน้าท่ีพลเมืองต่อไป เพราะการหนีทหาร 
ท าให้มีประวัติซึ่งอาจสร้างปัญหาในการหางานท า หรือ
การขอวีซ่าไปต่างประเทศ ในกรณีท่ีชายผู้นัน้ ใช้หนังสือ
เดินทางไทย..... 
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โดย เฟราฮีรชิ 

 
ถึงแม้การเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ ใน

ประเทศสวิตฯจะสะดวกสบายเพียงใด ก็ยงัมีหลายคน คิด
วา่การขบัรถได้ บางทีก็มีความจ าเป็นเหมือนกนั  

มาดกูันว่าจะต้องท าอย่างไรบ้าง ในการขบัข่ีในสวิตฯ 
ชาวต่างชาติ ท่ีจะกล่าวถึงนีค้ือ ชาวไทย ผู้ ท่ีสามารถขับข่ี
ในส วิตฯได้  ใน เวลา 1  ปี แรก ท่ี มาอยู่ ส วิตฯ ต้องมี
คณุสมบตัิดงันี ้

 มี ใ บ อ นุ ญ าต ขั บ ข่ี ไท ย แ บ บ ให ม่  ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์ ท่ีมีทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ในบัตรเดียวกัน โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ใบอนุญาต
ขับ ข่ีสากล หรือถ้ามีใบขับ ข่ีแบบเก่า ต้องใช้
ใบอนุญาตขบัข่ีสากล เพราะว่าประเทศไทย และ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นประเทศภาคี ในอนสุญัญาว่า
ด้วยการจราจรทางถนน พ.ศ. 2492 (รวมดินแดน
อาณานิคม)   

 ใบอนญุาตขบัข่ีนัน้ ต้องยงัไมห่มดอาย ุ 

 ผู้ ถือบัตรต้องมีอายุถึงเกณฑ์ท่ีสวิตฯ อนุญาตให้
ขบัข่ีได้ 

หลังจากครบ 1 ปี ต้องเปลี่ยนมาใช้ใบอนุญาตขับข่ีสวิส 
และผู้ ท่ีสามารถขอใบอนญุาตขบัข่ีสวิสได้ ต้องอยู่ในสวิตฯ 
ครบ 12 เดือน และในระหว่างนีต้้องไม่ออกนอกประเทศ
นานเกิน 3 เดือน  
การท าใบอนุญาตขับขี่สวิส 
ต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมคัร ซึง่ใบสมคัรนีส้ามารถขอได้ท่ี 
สถานีต ารวจในเขตท่ีอาศัย หรือจากครูสอนขับรถ หรือ
สามารถดาวน์โหลดทางเวบไซด์  
 

เอกสารท่ีต้องสง่พร้อมกบัใบสมคัร 

 รูปถ่ายสีปัจจุบันจ านวน 1 รูป (ขนาดเท่ากับรูป
ถ่ายท าหนงัสือเดินทาง) 

 ใบอนญุาตขบัข่ีตา่งด้าวฉบบัจริง (ถ้าเป็นแบบเก่า 
ต้องแปลพร้อมกับตราประทับรับรองจากสถาน
เอกอคัรราชฑตูไทย ณ กรุงเบิร์น) 

 ใบอนญุาตพ านกั (ถ่ายส าเนา) 

 ใบตรวจสายตา จากสถานประกอบการท่ีได้รับ
การยอม รับ  (สามารถดูได้จากเวปไซด์ของ
กรมการขนสง่ในแตล่ะรัฐ) 

แล้วส่งเอกสารทัง้หมด ซึง่จะสง่ทางไปรษณีย์ หรือจะไปส่ง
ด้วยตนเอง ท่ีหน่วยทะเบียนราษฏร์ของอ าเภอ หรือ
กรมการขนส่งของรัฐท่ีอยู่ หรือสถานีต ารวจประจ ารัฐ ก็
ย่อมได้ หลงัจากนัน้จะมีจดหมายแจ้งวนั เวลา เพ่ือทดสอบ
การขับรถตามกฎจราจร  (Praktische Führerprüfung 
Kontrollfahrt) โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน หากสอบผ่าน การ
สอบขับรถตามกฎจราจร ก็จะได้รับใบขับข่ีชั่วคราว ตาม
กฎหมายใหม่ท่ีเร่ิมใช้วันท่ี 1 ธันวาคม 2005 มีอายุ 2  ปี 
และจะได้รับใบขบัข่ีถาวรในปีท่ี 3 โดยอตัโนมตัิในกรณีไม่
ท าผิดกฏหมายจราจร 

 
กรณีสอบไม่ผ่าน การทดสอบขับรถตามกฎจราจร  

 ต้องไปตรวจเช็คสายตา ท่ีสถานท่ีตรวจสายตา ท่ี
ยอมรับของกรมการขนสง่ คือตรวจกบัแพทย์ หรือ
ท่ี ร้ า น แ ว่ น ต า  ท่ี มี ใบ อ นุ ญ าต  ซึ่ ง ดู ไ ด้ ท่ี 
http://www.pom.be.ch/pom/de/index/strassenverke
hr-schifffahrt/lernfahrer/gesuch_einreichen.html 

โดยทางร้านจะออกใบรับรองการตรวจสายตาให้ หรือน า
ใบไปท่ีร้าน บอกวา่จะมาตรวจวดัสายตาเพ่ือท าใบอนญุาต

http://www.pom.be.ch/pom/de/index/strassenverkehr-schifffahrt/lernfahrer/gesuch_einreichen.html
http://www.pom.be.ch/pom/de/index/strassenverkehr-schifffahrt/lernfahrer/gesuch_einreichen.html
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ขับข่ี ค่าใช้จ่ายประมาณ 20 - 25 ฟรังค์ ใบรับการตรวจ
สายตาท่ีจะย่ืนสมคัรสอบ มีอายไุมเ่กิน 2 ปี 

 เข้าคอร์สเรียนการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น  จะได้
ใบ รับรองการปฐมพยาบาลเบื อ้งต้นมา ซึ่ ง
ใบรับรองนีม้ีอาย ุ6 ปี 

 เข้าคอร์ส อบรมเร่ืองกฏจราจรบนท้องถนน  
ทัง้ 3 ขัน้ตอนนี ้ต้องท าเพราะเป็นภาคบังคบั เมื่อท าเสร็จ
ให้น าใบรับรอง และเอกสารท่ีได้รับ ไปขอแบบฟอร์ม เพ่ือ
ย่ืนขอใบอนุญาตขบัข่ีรถยนต์ของนกัเรียน ซึง่มีอายุใช้งาน
ได้ 2 ปี 

 สอบภาคทฤษฏีหรือข้อเขียนให้ผ่านก่อน แล้วต่อ
ด้ วย ส อบ ขับ รถยน ต์  ทั ้งภ าคท ฤษ ฏี แล ะ
ภาคปฏิบัติต้องสอบให้ผ่านภายใน 2 ปี ก่อน
ใบขบัข่ีนกัเรียนหมดอาย ุ 

 หากสอบไมผ่่านต้องกลบัมาเร่ิมสอบข้อเขียนใหม่ 
หากสอบขับข่ีด้วยเกียร์อตัโนมตัิ จะได้รับใบอนุญาตขับข่ี 
ท่ีขับได้เฉพาะรถเกียร์อัตโนมัติ หากสอบขับข่ีด้วยเกียร์
ธรรมดา จะได้รับใบอนุญาตขับข่ี ท่ีสามารถขับข่ีได้ทัง้รถ
เกียร์ธรรมดา และรถเกียร์อตัโนมตัิ 
แต่ถ้าใคร ท่ีย้ายมาจากประเทศในกลุ่ม อียู (EU ) หรือ
เอฟต้า (EFTA ) และมีใบอนุญาตขับข่ีจากประเทศนัน้ ก็
สามารถน ามาท าเร่ือง ขอเปลี่ยน เป็นใบอนุญาตขบัข่ีสวิส
ได้ โดยไมต้่องสอบทัง้ข้อเขียนและสอบภาคปฏิบตัิ 
และส าหรับผู้ ท่ีมีใบอนุญาตขับข่ีจากประเทศ อันโดรา 
ออสเตรเลีย อิสราเอล โมรอคโค แคนาดา เกาหลี สิงคโปร์ 
โมนาโค นิวซีแลนด์ อเมริกา ทูนีเซีย ไต้หวนั และญ่ีปุ่ น ก็
สามารถน ามาท าเร่ืองขอเปลี่ยน เป็นใบอนุญาตขบัข่ีสวิส 
ได้โดยไมต้่องสอบภาคปฏิบตัิ  
ส าหรับผู้ ท่ีไม่เคยมีใบขับข่ีมาเลย วิธีการเพ่ือจะได้มาซึ่ง
ใบขบัข่ี จะเหมือนกบัในกรณีท่ีสอบไม่ผ่าน การทดสอบขบั
รถตามกฏจราจร คือ ต้องตรวจสอบสายตา  
เข้าคอร์สเรียน การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น และเข้าคอร์ส 
 

อบรมเร่ืองการจราจรบนท้องถนน 
เมื่อท าครบทัง้ 3 ข้อแล้ว ให้น าใบรับรอง และเอกสาร
ทัง้หมด ไปรับแบบฟอร์ม กรอก เพ่ือขอใบขบัข่ีรถยนต์ของ
นกัเรียน ใบขบัข่ีนกัเรียนนีม้ีอาย ุ2 ปี  
ขอแนะน าว่า ก่อนขอสอบควรจะแม่นเร่ืองข้อสอบให้ดี
มากๆเสียก่อน โดยอาจซือ้ซีดีข้อสอบ มานั่งฝึกท าท่ีบ้าน 
ท าทุกวนั ท าจนจ าได้..ท าจนถูกเกือบ100 ข้อ.. แล้วถึงไป
ขอสอบ.. ซีดีข้อสอบทฤษฏี กบัหนงัสือกฏจราจร ป้ายต่าง 
ส าคัญมาก ช่วยให้คุณสอบผ่านได้ บางคนอาจถึง 90% 
เชียว หนงัสือกบัซีดี สามารถซือ้ได้ท่ีร้านหนงัสือทัว่ไป 
เม่ือสอบทฤษฏีผ่านแล้ว ทางกรมขนสง่จะส่งรายช่ือของ
ครูมาให้เราเลือก ว่าเราจะเลือกครูคนใหน หรืออาจหาครู
เองก็ได้ การหาครูสอนไว้ตัง้แต่แรกก็ดีนะคะ เพราะเขาจะ
แนะน าเราได้..ว่าเราควรท าอะไรก่อนหลัง..และไปเรียน
ปฐมพยาบาลที่ใหนอย่างไร.. 
โดยสรุปส าหรับผู้ ท่ียังไม่เคยมีใบขับข่ี ใดๆเลย ด าเนินการ
ดงันีน้ะคะ 
-เรียนท าข้อสอบทฤษฏีให้คลอ่ง 
-เรียนปฐมพยาบาล 
-เตรียมเอกสาร..สง่เอกสาร 
-สอบทฤษฏี 
-เรียนขบัรถกบัครู 
-สอบปฏิบตัิ (ขบัรถ) ถ้าผ่านจะได้ใบขบัข่ีชัว่คราว แบบรอ
สามปี ภายในสามปีนีต้้องไปเข้าอบรม อีก 2 วนั 
-พอครบ 3 ปี ก็ได้ใบขบัข่ีถาวร แต่ต้องไม่ท าผิดกฏจราจร
ด้วยนะคะ 
หวังว่าเร่ืองราวท่ีเล่ามา จะช่วยเพ่ือนๆ ท่ีสนใจมีใบขับข่ี
สวิส มาไว้ในกระเป๋าสตางค์ อีกใบนะคะ……. 
 

ท่ีมา : www.be.ch/SVSA 
 
 

http://www.be.ch/SVSA
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โดย ก. ไตรค า 
 

 

พ่อแม่หรือผู้ ปกครอง มีหน้าท่ีดูแลให้ลูกได้รับ
การศกึษาภาคบงัคบั  ในประเทศสวิตฯ แต่ละรัฐวางระบบ
การศกึษาเอง  

แต่ละโรงเรียนจะก าหนดให้มีจ านวนวนั ท่ีเด็กจะ
หยดุ เพ่ือท ากิจกรรมร่วมกบัครอบครัวได้ ซึง่ผู้ปกครองต้อง
ปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด  
 เมื่อเด็กไม่ไปโรงเรียน ไม่ว่ากรณีใด ต้องแจ้งให้
ครูทราบ ทัง้นีเ้พ่ืออนาคตและผลประโยชน์ของเด็ก ต้อง
ได้รับการปกป้องคุ้มครอง ถ้าผู้ปกครองละเลยหน้าท่ี ไม่
สนใจ ไมใ่ห้ความร่วมมือในการแก้ปัญหา ท าผิด ซ า้แล้วซ า้
เล่า อาจจะถูกปรับได้ ในจ านวนเงิน ตัง้แต่ 200 – 2,000 
ฟ รังค์  ซึ่ งมี มาแ ล้ว  คุณ ค รูทั ง้หลายบอกว่า  สมัย นี ้
ผู้ปกครองบางคน จะพาลกูเดินทางไปเท่ียว 1 - 2 วนั ก่อน
โรงเรียนปิด เพราะค่าตั๋วเคร่ืองบินและค่าท่ีพักลด 50 
เปอร์เซน็ต์   

หวังว่าคุณแม่ของหนูๆ คงยังไม่มีใครถูกปรับนะ
คะ  ประเทศสวิตฯ เห็นเดก็เป็นอนาคตของชาติจริงๆ  

 
 
 

 
 
 

โดย มดงาน 
กฎหมายสวิส ไม่มีตวับทกฏหมายเร่ืองค่าแรงขัน้ต ่า 

ดงันัน้การจ่ายคา่แรงน้อย ไมใ่ช่เร่ืองผิดกฎหมาย   
ในปี ค.ศ. 2014 มีการโหวตเพื่อเสนอให้ยื่น ร่าง

กฎหมายคุ้มครองคา่แรงขัน้ต ่า แตผ่ลคือประชาชนสว่นใหญ่ไม่
เห็นด้วย ร่างกฏหมายนีจ้ึงตกไป   

ตามกฏบญัญัติขององค์กรนายจ้าง สหภาพแรงงาน 
(Arbeitsgeberverband) ค่าแรงจะเท่าไหร่นัน้ ขึน้อยู่กับการ
ก าหนดขึน้มา ขององค์การนายจ้าง ซึ่งจะมีผู้ เช่ียวชาญด้าน
แรงงานและค่าจ้างร่วมก าหนดค่าแรงด้วย เพื่อให้เกิดความ
เป็นธรรมทัง้แก่นายจ้าง และลกูจ้าง 

งานมืด และการจ้างงานมืด   
งานมืด คือ การท างานท่ีนายจ้าง ไม่ได้มีการแจ้งทางการ
เพ่ือหลีกเลี่ยง การเสียเบีย้ประกนัสงัคมตา่งๆ ให้กบัลกูจ้าง 
หรือชาวต่างชาติ ท างานโดยไม่มีใบอนุญาตให้ท างาน 
ตามกฏหมายแรงงานระบุว่า เมื่อไหร่ท่ีคุณท างาน คุณ
ต้องถูกหักเงิน เพ่ือจ่ายเข้าประกันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น 
ประกันคนว่างงาน เงินชดเชยเวลาเจ็บป่วย หรือเมื่อ
ประสบอุบัติเหตุ รวมทัง้สวัสดิการผู้สูงอายุ ถ้าไม่ท าตาม 
ถือวา่ผิดกฏหมาย และนัน่คือ การจ้างงานมืด ผู้ เก่ียวข้อง
จะมีความผิด และถูกลงโทษตามกฏหมาย จะบอกไม่รู้ 
ไม่ได้นะคะ ท่ีส าคญัการท างานมืด ยงัท าให้เราเสียสิทธิรับ
เงินสวสัดิการต่างๆ เม่ือเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึน้กบัเรา 
ไมว่า่จะเป็น ตกงาน เจ็บป่วย เกิดอบุตัิเหต ุหรือเมื่อเราชรา
ภาพลง  

หวงัว่าพวกเรา ท่ีได้อ่าน และเข้าใจเร่ืองนีแ้ล้ว จะ
ท าตาม ตวับทกฏหมายนะคะ เพราะจริงๆแล้ว รัฐท าเพ่ือ

ประชาชนของเขา จริงๆ……. 
ท่ีมา: http://www.awa.zh.ch/  

 
 

http://www.awa.zh.ch/
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โดย รักษ์สขุภาพ 

 

รวงข้าวฉบับก่อนคุณผู้ อ่าน ได้รู้จักอาหารคลีน 
ฉบบันีจ้ะได้รู้จกัอาหารจานช้า หรือ Slow Food นะคะ.....  

Slow Food เร่ิมก่อตัง้เป็นครัง้แรกในประเทศ
อิตาลี  เมื่อ ปี 
1986 โ ด ย 
Carlo Petrini 
(คนซ้ายมือ) 
นกัข่าวชาว 
อิ ต า เ ลี ย น

ประจ าคอลมัน์อาหารและไวน์ เพราะเขาทนไม่ได้กับการ
แผ่อ านาจของบริษัทฟาสต์ฟู้ด ท่ีเข้ามารุกรานวฒันธรรม
การกินอนัเก่าแก่ของชาวอิตาเลียนไป จุดประสงค์แรกเร่ิม
ของเขาก็เพ่ือจะ โปรโมทอาหารและไวน์ท้องถ่ิน สนบัสนุน
ให้คนหันมากินอาหารกันช้าๆ ใช้เวลาช่ืนชมกับอาหารท่ี
ตวัเองกินอยู่ กินไปคยุกนัไป เหมือนในสมยัก่อน  

ต่อมาจึงเพ่ิมเร่ืองการสงวนพืชพันธุ์และผักผลไม้
ท้องถ่ินด้วย ซึง่นบัวนัมีแต่จะหายสาบสญูไปเร่ือยๆ เพราะ
ถูกแทนท่ีด้วยผัก ผลไม้ท่ีผลิตจากโรงงานหรือ Green 
House ต่างๆ เพราะฉะนัน้มะเขือเทศ ผักกาดหอม แอป
เปิล้ และพืชผักอื่นๆ ท่ีเคยมีให้เลือกกินอยู่หลายพันธุ์ตาม
ฤดกูาล เดี๋ยวนีก้็มีเหลือให้เห็นอยู่ไม่ก่ีพนัธุ์ เพราะผลิตมาก็
ถูกซูเปอร์มาร์เก็ตตีกลับ เน่ืองจากเป็นพันธุ์ ท่ีขนาดไม่ได้
มาตรฐานบ้าง สีไม่สดไม่สวยตามท่ีทางห้างตัง้เอาไว้บ้าง 
ชาวไร่ชาวนาท่ีผลิตผักผลไม้ส่งห้าง ก็เลยเลิกปลูกพันธุ์ ท่ี
ห้างไมซ่ือ้ไปโดยปริยาย  

การเคลื่อนไหวของอาหารจานช้า ท่ีมีเจ้าหอยทาก
น้อยเป็นตัวแทนความเช่ืองช้าก าลังแผ่ขยาย  ไปสู่การ
ปฏิบัติมากขึน้เร่ือยๆ ซึ่ง "ปรัชญาของกลุ่มอาหารจาน
ช้า คือ “ดี” (Good) “สะอาด (Clean) และ “เป็นธรรม” 

(Fair) นั่นคือ อาหารท่ีรับประทาน นอกจากจะรสชาติดี
แล้ว ยังจะต้องผ่านกระบวนการผลิตท่ีสะอาด ใส่ใจต่อ
สขุภาพ ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม ราคาสมเหตสุมผล และ
ในขณะเดียวกนัเกษตรกรและผู้ผลิตอาหาร ก็ควรจะได้รับ
คา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรม สมกบัหยาดเหง่ือแรงงานด้วย  

ส าหรับชาวสโลว์ฟูด อาหารยังเป็นตัวแทนของ
วฒันธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาของคนแต่ละท้องถ่ิน 
เราจงึควรได้รับรู้ถงึกระบวนการผลิต และความเป็นมาของ
อาหาร สนับสนุนเกษตรกรรายย่อยในท้องถ่ิน  ท่ีผลิต
วตัถดุิบตามฤดกูาล  

ดงันัน้ เราจึงไม่ใช่แค่ “ผู้บริโภค” แต่เปตริน่ี บอก
ว่า เราเป็น “ผู้ร่วมผลิต” เพ่ือสร้างความเช่ือมโยงระหว่าง
เกษตรกร ผู้อยู่ต้นทางของการผลิตอาหาร กบัปลายทางท่ี
โต๊ะอาหารของผู้ รับประทาน 

ในประเทศสวิตฯ เร่ิมก่อตั ง้  สมาคมส าห รับ
ชาวสโลว์ฟูดส์ ขึน้ในปี ค.ศ. 1993 ปัจจุบันมีอยู่ 20 สาขา
ทั่วทุกพืน้ท่ีในสวิตฯ มีสมาชิกประมาณ 4,000 คน หาก
ท่านผู้ อ่าน สนใจศึกษาข้อมูลว่าเขาท าอะไรกันบ้าง และ
เราในฐานะผู้บริโภค สามารถท าอะไรได้บ้าง หรือจะสมคัร
เป็นสมาชิก และร่วมกิจกรรม ก็สามารถเข้าไปอ่านข้อมูล
ตา่งๆ ได้ท่ี http://www.slowfood.ch  ขอบอกว่าเหมาะกบั
ผู้ ท่ีรักสขุภาพจริงๆๆๆ คะ่ 

ปัจจบุนั มีชาวสโลว์ฟูดส์ อยู่กว่า 100,000 คน ทั่วทัง้ 5 
ทวีปในโลก  
ท่ีมา : http://www.megazy.com, www.slowfood.com 
 

http://www.slowfood.ch/
http://www.megazy.com/
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ก่อนท่ีจะย้ายมาสวิตเซอร์แลนด์ ว่าท่ีสามีเป็นห่วง
มากเร่ืองท่ีฉันจะต้องปรับตวัและเปลี่ยนวิถีชีวิตในหลายๆ
เร่ือง โดยเฉพาะความสะดวกสบายทัง้หลายท่ีมีคนท าให้ 
เส้นสายเพ่ือนฝูงท่ีช่วยเหลือให้เร่ืองต่างๆราบร่ืน มีคนท า
ความสะอาดบ้าน คนรถ เลขา คนท ากบัข้าว ติดขดัอะไรก็
จะมีใครสักคนให้โทรหา เพ่ือแก้ไขให้ลุล่วงได้ง่ายๆเสมอ 
พวกเราคนกรุงเทพ เคยชินกบัชีวิตแบบติดหรู เอาสบาย ไม่
ท าอะไรเอง เท้าไม่ติดดิน คือไม่ชอบเดิน ไม่นั่งขนส่ง
มวลชนแต่เลือกท่ีจะนั่งในรถส่วนตวั แม้ต้องติดแหง่กบน
ถนนนานๆ และเสพติดกบั “สิทธิพิเศษ” ไม่วา่จะเป็น การ
ใช้เส้นสายพรรคพวกให้ได้อะไรมาง่ายกว่า มากกว่า เร็ว
กว่าคนอื่น หรือของแถมของฟรีจากการเป็นลูกค้าประจ า 
คณุสามีถามด้วยความเป็นห่วงหลายครัง้ว่า ฉนัจะปรับตวั
ได้ไหม และลงท้ายด้วยค าปลอบท่ีกระแทกโดนใจฉนัอย่าง
แรงว่า “แต่ที่สวิสก็มีสิทธิพิเศษนะ เพียงแต่ เป็นสิทธิ
พิ เ ศ ษ ที่ ทุ ก ค น มี ไ ด้ เ ท่ า กั น เ ท่ า นั้ น เ อ ง ” 
นัน่เป็นช่วงเดียวกับท่ีนโยบายรถคนัแรกเร่ิมใช้ รถกรุงเทพ
ติดมหากาฬอย่างไม่เคยแย่ขนาดนี ้กรุงเทพมีพืน้ผิวจราจร
ให้รถหนึ่งล้านเจ็ดแสนคนั แต่ดนัมีรถขึน้ทะเบียนปาเข้าไป
เจ็ดล้าน ฉันบังเอิญได้อ่านข่าวการบริหารจราจรของ
ประเทศโคลัมเบีย ท่ีผู้ น าเขามุ่งมั่นเอาจริงเร่ืองการจ ากัด
การใช้รถในตวัเมืองโบโกต้า และมีนโยบายสนบัสนนุให้คน
ข่ีจกัรยานและใช้ขนส่งมวลชนเพ่ิมขึน้ โดยท าเส้นทางและ
เลนส าหรับข่ีจักรยานให้สะดวกสบาย พัฒนาคุณภาพ
ขนสง่มวลชนอย่างจริงจงั  

 
ฉันแปลกใจในแนวคิดและความมุ่งมั่นของเขา

มาก เพราะโคลมัเบียไม่ใช่ประเทศท่ีพฒันาแล้ว หรือเจริญ
ไปกวา่ไทยเลย นายกเขาพูดวา่ “ประเทศท่ีเจริญแล้ว ไมไ่ด้
วัดว่า คนจน มีรถส่วนตัวมากเท่าไร แต่ดูว่าคนรวย ใช้
บริการขนส่งสาธารณะ มากแค่ไหนต่างหาก”โดนอีก
ครัง้อย่างแรง แต่ถึงโดนอย่างไร มันก็ไม่ง่าย ท่ีฉันจะ
เปลี่ยนความเคยชินท่ีมีมานาน กว่าจะซึง้กับแนวคิดและ
ปฏิบตัิได้จริง ก็พกัหนึง่ ย้ายมาสวิตเซอร์แลนด์แล้ว ก็ยงัติด
นิสัยขับรถเข้าเมืองอยู่  ขึน้รถเมล์คนเดียวครั้งแรก
ประสาทจะกินตาย กลัวลงผิดป้าย กลัวต่อรถไม่ทัน ไม่

อยากนัง่ติดกบัคนไมรู้่จกั กลวัไปหมด
ทัง้ๆท่ีศกึษาเส้นทางล่วงหน้าเป็นวนัๆ 
และไม่ยอมไปใช้บริการสาธารณะ
ทัง้หลาย เช่น สระว่ายน า้ เพราะชิน
กบัสระส่วนตวั หรือในสโมสร กลวัไม่
สะอาด กลวัไม่สะดวก เห็นคนสวิสไป

ปิคนิค นอนอาบแดดในสวนสาธารณะ ก็ชอบอยู่หรอกว่า
น่ารักดี แต่ไม่ยอมไปแบบเขาหรอก ไม่ชอบคนเยอะ ไม่
ชอบอยู่ใกล้คนแปลกหน้า ไม่ชอบเปลี่ยนเสือ้ผ้ากลางแจ้ง 
ไม่อยากเล่นน า้ในแม่น า้ เพราะไม่มีห้องอาบน า้แต่งตัว
ส่วนตัวสะอาดๆให้ใช้ ไม่อยากใช้สถานท่ี  ร่วมกับคนอื่น 
ทัง้หมดทัง้ปวง ก็เพราะนิสยัเสียท่ีติดกับ ”สิทธิพิเศษ” นั่น
แหละ จนกระทั่งถึงวันท่ี  ยอม ”เปิดใจเปิดตา” ท่ีจะ
มองเห็นความงาม และลองใช้ชีวิตแบบคนสวิส ถึงได้รู้ว่า
ความสะดวกสบายของบริการสาธารณะต่างๆ ท่ีน่ีดีมากๆ 
รถเมล์ รถราง รถไฟ ไม่เคยผิดเวลา ไม่แน่นอดึอดั มีข้อมูล
แจ้งบนรถ อย่างไมต้่องกลวัหลง เดินทางไปไหน ไมม่ีค าว่า
เหน่ือยหรือสาย หลายครัง้ฉันจึงหันมาขึน้รถสาธารณะ
แทนการขับรถ คือเขาท าให้ขนส่งมวลชนเหนือกว่ารถ
ส่วนตวัได้จริงๆ จึงไม่แปลกท่ีคนสวิสไม่วา่รวยขนาดไหนก็
ไปไหนมาไหนด้วยบริการสาธารณะ บางคนไม่คิดจะมีรถ
เลยด้วยซ า้  
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ทัง้ท่ีจะซือ้รถสปอร์ตได้หลายๆคัน และฉันยังได้

ค้นพบว่าคนสวิสนัน้ฉลาดท่ีจะน าความงามของธรรมชาติ
มาใช้ท าให้ชีวิตร่ืนรมย์อย่างเต็มท่ีจริงๆ โดยการจัดให้มี
สวนและท่ีพักผ่อนหย่อนใจริมแม่น า้และทะเลสาบอย่าง
สะดวกสบายมากมาย ริมแม่น า้มีลานไม้ให้นอนอาบแดด
เหมือนรีสอร์ท ในแม่น า้มีการจดักัน้ให้วา่ยน า้ออกก าลงัได้
เหมือนลูใ่นสระโอลิมปิก ในทะเลสาบมีทุ่นลอยให้นอนเล่น 
มีสปริงบอร์ดกลางน า้ให้กระโดด ทุกอย่างออกแบบมาให้
ใช้งานได้อย่างสะดวก ไมต่่างไปจากสระว่ายน า้หรูในเมือง
ใหญ่ แต่ทัง้หมดนี ้คือสภาพแวดล้อมแบบธรรมชาติล้วนๆ 
ท่ีส าคญัทุกอย่างแทบจะฟรี และมีมากมายอย่างเพียงพอ

ใ ห้ ทุ ก ค น มี คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ท่ี ดี ไ ด้ เท่ า เ ที ย ม กั น 
น่ีแหละสิทธิพิเศษของจริง สิทธิพิเศษท่ีทกุคนมีได้เท่าเทียม
กัน และฉันคิดว่ามัน”พิเศษ”ตรงท่ีว่า ในเวลาท่ีเราก าลัง
ส าราญอยู่กบัสิทธิพิเศษนัน้ เราไม่ต้องรู้สกึแย่ ท่ีวา่ยงัมีคน
อื่น ท่ีไมมี่สิทธ์ิในความพิเศษนัน้เหมือนอย่างเรา..... 

 
( ติดตามอา่นผลงานของ ฟา้ บณุยะรัตเวช ได้ที่  
Facebook: เที่ยวแบบเหนือฟ้ายังมีฟ้า Travelling Beyond 
Sky  Instagram: travellingbeyondsky) 

  โดยล าดวน 

ภาพโดย พรกมล กิเกอร์ 
รวงข้าวฉบับวันแม่ ล าดวนขอน าบทความโดย 

ศาสตราจารย์ ณฐัวฒิุ เผ่าทวี ศาสตราจารย์ด้านพฤติกรรม
ศ า ส ต ร์  ท่ี  Warwick Business School, University of  
Warwick  เร่ือง ปัจจยัในวยัเดก็อะไรที่เป็น ปัจจัยที่ส าคัญ
ที่ สุดต่อความสุขในชีวิตของเราในอนาคต  คุณแม่ท่ี
เคยบ่นน้อยอก น้อยใจตัวเอง ว่าเป็นเพียงแม่บ้าน ดูแล
ลูกๆ และครอบครัว ไม่มีงานท ากับใครเขา ลองอ่าน
บทความนี ้แล้วจะเข้าใจวา่ แมน่ัน้ส าคญัมากๆๆๆ คะ่ 

ย้อนเวลากลับไปเมื่อปี ค.ศ. 1970 (หรือ พ.ศ. 
2513) ศูน ย์ กลางส าห รับ การ เก็ บ ข้อมูล ระยะยาว 
หรือ Centre for Longitudinal Study (CLS)   
ของมหาวิทยาลัยลอนดอน  ( Institute of Education, 
University of London) ได้เร่ิมท าการเก็บข้อมูลจากการ
สมัภาษณ์คณุแมข่องเดก็ ท่ีเกิดภายในเดือนเมษายนของปี
นัน้ในประเทศสหราชอาณาจักรทุกคน เป็นจ านวน 
17,000 คน โดยในแบบสอบถาม  มีค าถามท่ีเก่ียวกับ
เร่ืองราวในชีวิตของคณุแม่และเด็ก หลายๆ อย่าง เช่น คุณ
แม่ท างานอะไรก่อนตั ้งครรภ์ ครอบครัวมีรายได้
เท่าไหร่ เด็กตอนเกิดมีน า้หนักเท่าไหร่ สภาพจิตใจ
ของคุณแม่เป็นยังไงบ้าง เป็นต้น 
หลงัจากนัน้ เจ้าหน้าท่ีของ CLS ก็ตามเก็บข้อมูลของเด็ก
และครอบครัวอีกครัง้ เม่ือเด็กมีอายุได้ 5 ปี และก็ตามเก็บ
ไปเร่ือยๆ ตอนท่ีเด็กมีอายุได้ 10 ปี 16 ปี 22 ปี 26 ปี 29 ปี 
34 ปี 38 ปี และเก็บข้อมูลครัง้ล่าสุดไปเมื่อปี ค.ศ. 2012 
ตอนท่ีเด็กในกลุ่มส ารวจอายุครบ 42 ปีบริบูรณ์ ถึงแม้ว่า
จะตามเก็บข้อมูลไม่ได้ทุกคน  เป็นเวลากว่าสี่สิบปี แต่

http://www.cls.ioe.ac.uk/
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ฐานข้อมูลของเขาก็ยงัใหญ่โต พอท่ีจะบอกอะไรต่อมิอะไร
เก่ียวกับชีวิตของคนได้ และการท่ีเรามีข้อมูลท่ีเป็นวงจร
ชีวิตของคน  ตัง้แต่เกิดจนถึงวัยกลางคนนีเ้อง ก็ท าให้ 
ศาสตราจารย์  ณั ฐวุฒิ  เผ่าท วี  และเพ่ือน ร่วมงาน ท่ี 
London School of Economics สามารถท าการวิจัยว่า 
ปัจจัยในวัยเด็กอะไรท่ี เป็น ปัจจัยที่ ส าคัญที่ สุดต่อ
ความสุขในชีวิตของเราในอนาคต 
จากงานวิจัยของศาสตราจารย์ ณัฐวฒิุ เผ่าทวี และเพ่ือน
ร่วมงาน พบว่า ปัจจยัในวยัเด็กท่ีเป็นตวัแปรท่ีส าคญัท่ีสุด
ของความสขุของเราตอนเราเป็นผู้ ใหญ่ (วดัตอนท่ีเราอายุ
ได้ 42 ปี) ก็คือ สุขภาพจิตของเราในตอนเดก็ รองลงมา
ก็คือ ความประพฤติของเราในตอนเด็ก และท้ายสุดก็คือ 
ความสามารถ ท่ีวัดได้จากการสอบ ท่ี โรงเรียน  โดย
ความหมายของ วยัเด็กในข้อมลูนัน้ หมายถึง ตอนท่ีเรามี
อายุระหว่าง 5 ปีและ 16 ปี  
แต่ถ้าสมมติว่าเราสนใจแค่ว่า ปัจจัยอะไรในวัยเด็กท่ี
ส าคัญท่ีสุดต่อการ ท่ีจะท าให้เราโตขึน้แล้วมีเงินเดือน
เยอะๆ ในอนาคต ก็พบว่าความสามารถที่ วัดได้จาก
การสอบท่ีโรงเรียนนัน้ เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสดุต่อโอกาสท่ี
จะท าให้เรามีเงินเดือนสูง ตอนท่ีเราอายุได้ประมาณสี่สิบ
ต้นๆ รองลงมา ก็คือ สถานภาพการเงินของครอบครัวของ
เราในวัย เด็ก  ส่ วน สุขภาพจิตของเราและความ

ประพฤติของเรา กลบัสู้ ปัจจัยอย่างอื่นไม่ค่อยได้ในการ
เป็นตวัแปรวา่เราจะรวยเงินมากน้อยขนาดไหนในอนาคต 
แต่ปัญหากค็ือ เงนิเดือนของเราตอนท่ีเรา เป็นผู้ ใหญ่นัน้ 
กลับไม่ค่อยมีผลต่อความสุขของเรา ตอนท่ีเราเป็น
ผู้ ใหญ่เลย ส่วนปัจจัยที่ส ำคัญที่สุด ต่อความสุขในชีวิต
ตอนเป็นผู้ ใหญ่  คือ สุขภำพจิตของเรำตอนที่เรำเป็น
ผู้ใหญ่ (ยกตวัอย่างเช่น เรามีความเชื่อมัน่ในตวัเองมาก
นอ้ยแค่ไหน เครียดมากนอ้ยแค่ไหน สามารถแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวนัไดม้ากนอ้ยแค่ไหน เป็นตน้) ปัจจยัที่ส าคญั
รองลงมาก็คือ การมีคู่ครองชีวิต ตามมาด้วยการที่เราไม่
ตกงาน (พูดง่ายๆ คือการมีงานท าถา้เราอยากทีจ่ะท างาน) 
สขุภาพของเรา ความประพฤติของเรา (วดัไดจ้ากการที่ว่า

เราเคยท าอะไรที่ ผิดกฎหมายแล้วโดนจับหรือเปล่า) 
เงิน เดือนประจ าบ้านของเรา และรั้งท้ายที่สุด  ก็ คือ
การศึกษาของเรา 
ปัจจัยในวยัเด็ก นอกจากสุขภาพจิต ความประพฤติ และ
ความสามารถในการเรียนแล้ว ปัจจัยที่ ส าคัญ ต่อ

ความสุขของเราในอนาคตอีกตัวหน่ึง ก็คือ สุขภาพจิต
ของผู้ที่เป็นแม่ ตอนที่เรายังเป็นเด็ก (สขุภาพจิตของผู้
ท่ีเป็นพ่อนัน้ก็ส าคัญ แต่สู้ ของผู้ ท่ีเป็นแม่ไม่ได้) สาเหตุท่ี
สุขภาพจิตของผู้ เป็นแม่  เป็นปัจจัย ท่ีส าคัญมากต่อ
ความสุขของลูกในอนาคต ก็เพราะว่า สุขภาพจิตของผู้
เป็นแม่เป็นปัจจัยที่ส าคัญมากต่อสุขภาพจิตของลูก
ในวัยเด็ก (เพราะถ้าคุณแม่ของเราเครียดมากตอนท่ีเรา
ยังเป็นเด็ก ความเครียดของคุณแม่ก็สามารถท่ีจะส่งผ่าน
มาถึงสุขภาพจิตของเราในขณะนัน้ได้ โดยผ่านพฤติกรรม 
ผ่านสิ่ งแวดล้อมในบ้าน เป็นต้น) และด้วยเหตุผลท่ี
สุขภาพจิตในวัยเด็กของเรา เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด
ต่อสุขภาพจติของเราในอนาคต และสขุภาพจิตของเรา
ในอนาคตก็เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสดุตอ่ความสขุในชีวิตของ
เราตอนเราเป็นผู้ ใหญ่ มันจึงไม่เป็นท่ีน่าแปลกใจเลยท่ี
สุขภาพจิตของผู้เป็นแม่ขณะที่ เรายังเป็นเด็ก จะมี
ความส าคัญที่ยาวนานมากในชีวิตของเรา  
สรุปก็คือ ถ้าเราสนใจเพียงแค่ว่า ปัจจยัในวยัเด็กอะไร ที่
ส าคญัต่อการที่เราจะมี เงินใช้ในอนาคต เราก็แค่ทุ่มทุน
ผลักดันให้ลูกของเราเรียนเก่งๆ ก็พอ แต่ถ้ำในกำร
ผลักดันน้ันกลับท ำให้ลูกของเรำมีสุขภำพจติทีไ่ม่ดีล่ะ
ก็ ถึงแม้ว่าเขาจะเรียนดีขนาดไหน และมีเงินเดือนที่สูงใน
อนาคตขนาดไหน โอกาสที่เขาจะมีความสุขในชีวิตใน
อนาคตก็จะน้อยกว่า คนที่อาจจะเรียนได้ ไม่ดีเท่า แต่โต
มามีสขุภาพจิตทีดี่กว่าเขา 
 เราผู้ เป็นพ่อแม่ อยากเห็นลูกเราเป็นอย่างไรใน
อนาคต คงต้องเลือกกนัเองนะคะ ......... 
ท่ีมา: ไทยพบัลิก้า, www.thaipublica.org  
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ถามมา ตอบไป 
 

โดย พ่ีหญิงไทย

ถาม : พี่หญิงไทยคะ หนูกับสามีก าลังเดินเร่ืองหย่า 
สามีเขาแจ้งศาลว่า หนูมีบ้านและที่ดินที่ เมืองไทย 
เขาให้หนูส่งเอกสารครอบครองที่ดินให้แก่ศาล เขา
จะมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งในทรัพย์สินนัน้ไหมคะ 
ตอบ: ก่อนอื่น ขอชีแ้จงสิทธิการครอบครองท่ีดิน การซือ้
ท่ีดิน ของหญิงไทยซึง่จดทะเบียนสมรสกบัชาวตา่งชาติ 
คุณสามารถซือ้ที่ ดินได้ และมีสิทธิครอบครองแต่
เพียงผู้เดียว โดยให้สามีท าหนงัสือชีแ้จงว่า เงินท่ีน ามาซือ้
ท่ีดินนัน้ เป็นเงินส่วนตัวของภรรยาแต่เพียงผู้ เดียว แล้ว
น าไปแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีกรมท่ีดิน  ในยามท่ียงัรักกนัหวาน
แหวว คณุสามีส่วนใหญ่ยอมเซน็ช่ือให้อยู่แล้ว นัน่คือคณุมี
สิทธิในท่ีดินนัน้แต่เพียงผู้ เดียว เมื่อใดท่ีน า้ต้มผักขม(ข่ืน) 
ผลประโยชน์ส่วนตนย่อมมาก่อนเร่ืองอื่นใด มีสมบัติอยู่ท่ี
ไหนบ้าง เขาก็อยากได้สว่นแบ่ง ซึง่ก็เป็นเร่ืองธรรมดาเนอะ 
เพราะเราก็ต้องการขอส่วนแบ่งทรัพย์สินท่ีอยู่ในสวิตฯ
เช่นกนั ห ุห ุ น่ีคือความจริง 
ข้อผิดพลาด คือ เราเองไม่เข้าใจเร่ือง การท าหนังสือ
ยินยอมจากสามี  เร่ืองเงินท่ีน าไปซือ้ ท่ีดิน ว่าเป็นเงิน
สว่นตวัของเรา เพราะไม่ได้ท าไว้ ด้วยความไม่รู้ จงึได้ไปซือ้
ท่ีดิน โดยใช้ช่ือสกลุเดิม หรือช่ือสมยัยงัเป็นนางสาว โดยไม่
ยอมแจ้งเปลี่ยนนามสกุล ไม่เปลี่ยนสถานะภาพสมรส 
เพราะคิดว่าถ้าใช้นามสกุลฝร่ัง แล้วจะเสียสิทธิทัง้หลาย
ของความเป็นคนไทย  
เมื่อซือ้ด้วยนามสกุลไทย แถมเป็นโสดอีกด้วย จึงไม่มี
เอกสารยืนยันเร่ืองเงินท่ีเป็นของคณุเพียงคนเดียว ถ้าคุณ
สามีเขามีหลกัฐาน เร่ืองคุณน าเงินท่ีเป็นส่วนของเขาด้วย 
ไปใช้ซือ้บ้าน ซือ้ท่ีดิน ท่ีเมืองไทย เม่ือหมดรักแล้ว จงึอยาก
ขอคืน เขามีสิทธิที่ จะขอแบ่ง โดยเฉพาะเมื่อเป็นเงิน

สินสมรส คือ การซือ้หลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว (เงิน
สินสมรส ต้องแบ่งคร่ึง เข้าใจตรงกนันะคะ) 
ที่อันตรายกว่านัน้ คือ ถ้าเงินท่ีเขาให้คณุ เป็นเงินส่วนตวั
ของเขา (สินส่วนตัว มีมาก่อนจดทะเบียนสมรส) และถ้า
เขามีหลักฐานการมอบให้คุณด้วย เขาสามารถเรียกร้อง
และขอคืนทัง้หมด แต่ท่ีใจร้ายมากกว่านัน้ เขาขอทัง้เงิน
พร้อมดอกเบีย้ย้อนหลงั โอย โอย แล้วเขาให้เรามาตัง้แต่ปี
มะโว้โน้น ดอกเบีย้งอกงามเชียว  
แล้วน่ีกค็ือค าตอบ ท่ีจะตอบค าถามข้างต้น ว่าสามีจะมา
ขอแบ่งทรัพย์สินท่ีเมืองไทย ได้ไหม คุณต้องรู้ว่าตอนท่ีซือ้
นัน้ สามีเซน็ยินยอมรับวา่เงินเป็นของเราผู้ เดียวหรือไม ่ 
หวงัวา่ข้อมลูนีจ้ะช่วยและเอือ้ประโยชน์ วา่ ของเราคือของ
ของเรา ของเขาก็ของของเรา น่ีแหละสาวไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  มาเด้อ..พี่น้อง 

พวกข้อย ทุม่ทนุไปหลาย เชิญคุณหมออภสิมัย ศรีรังสรรค์  

คณุหมออดีตนางสาวไทย และคณะตัง้ 5 คนเด้อ มาบริการ

สมาชิกและผู้สนใจทุกคนเลย พวกข้อย อยากให้พี่น้องชาวไทย 

มีความสขุทกุๆที่ คะ่ ไมว่า่ที่บ้าน ที่ท างาน หรือในชมุชน  

เร่ืองราวจะเป็นอยา่งไร ต้องมาฟัง มาคยุกนัเด้อคะ่ ดงัภาษิตทีว่า่ 

“สิบปากว่าบ่เท่าตาเห็น สบิตาเห็นบ่เท่ามือคล า” เด้อ.. 

เลอืกวนัได้ตามสะดวก  ..วนัท่ี 3,4 และ 10-11 ก.ย นี ้ดู

รายละเอียด ในใบประชาสมัพนัธ์ ท่ีแนบมาเด้อคะ่..พี่น้อง...  
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เมื่อฉันย้ายกลับไปอยู่เมืองไทย ตอนท่ี 3 
“ย่ิงกว่า เข็นครกข้ึนภเูขา”     โดย คนสองบ้าน

ฉันย้ายถ่ินฐานมาเมืองไทยก็นานพอสมควรแล้ว 
วนันีอ้ยากมาเล่า หรือมาบ่นให้ฟังเร่ืองของ จิตอาสา ของ
ผู้คนที่ฉนัได้สมัผสัมา  

ก่อนจะย้ายกลบัมาเมืองไทย ฉนักบัสามี มีไอเดีย
ท่ีจะมาท าประโยชน์ให้กับชุมชนเพียบ แต่เมื่อมาอยู่แล้ว 
แผนการท่ีคิดไว้ ท าได้ยากมาก เพราะคนส่วนใหญ่ ยงัขาด
จิตส านกึ ในการรับผิดชอบตอ่ชมุชนหรือ สงัคมส่วนรวม ท่ี
ตวัเองอาศยัอยู่  สิ่งท่ีคิดวา่จะมาท าหลายๆเร่ือง จึงหาแนว
ร่วมท าไม่ได้ การขอให้ผู้ น าชุมชน และผู้ น าท้องถ่ินต่างๆ 
ให้มาช่วยสนับสนุนก็ล าบากมาก เพราะคนส่วนใหญ่มอง
ไม่เห็นความส าคัญ  เพราะเขาเห็นว่าเร่ืองของตัวเอง 
ส าคญัท่ีสดุ โดยท่ีไมค่ านงึถงึชมุชนและสว่นรวม  

แต่สิ่ งหนึ่ งท่ี ฉัน  ยังไม่ เลิกล้มความตัง้ใจ ยัง
พยายามชีใ้ห้ผู้ น าต่างๆในส่วนท้องถ่ิน มองให้เห็น คือ 
ปัญหาเร่ือง น า้ประปา ท่ีสกปรกปนเปือ้น การใช้สารเคมี
อย่างพร ่าเพร่ือ แล้วปล่อยลงแหล่งน า้ต่างๆของชุมชน กับ
อีกเร่ือง คือ ขยะมลูฝอย ท่ีทิง้กนัเกลื่อนทกุหวัมมุถนน เร่ือง
ขยะมูลฝอย ต้องไปจีบ้อกทางองค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.)หลายรอบ ถึงได้มีการเข้ามาเก็บ แต่มนัก็น่าเศร้าท่ี 
เม่ือทางรถเก็บขยะของอบต. เข้ามาเก็บขยะแล้ว ก็ยงัมีคน
ในชุมชน อีกเป็นจ านวนมากท่ีเห็นแก่ตัว มองไม่เห็นถึง
ความส าคัญ  เสียดายเงินค่าขยะ 20 บาท/เดือน บาง
ครอบครัวเป็นถึง อาสาสมัครหมู่บ้านของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล แต่ยังเผาขยะ และพลาสติกต่างๆ
เหมือนเดิม เศร้าจริงๆ! 

 

         
บ้านฉันเอง ก็ฝึกให้คนในบ้าน แยกขยะให้ติดเป็น

นิสัย ขยะท่ีแยกออกมา มากกว่า 70% สามารถขาย ไปรี
ไซด์เคิลได้ ส่วนเศษอาหารและเศษผักผลไม้ ท่ีแยกน า้มนั
เหลือใช้ออก จะแยกไปท าปุ๋ ยหมัก เอาไปใช้รดต้นไม้ 
ประหยัดค่าปุ๋ ย แถมไม่สกปรก ไม่ส่งกลิ่นเน่าเหม็น ให้
รบกวนอีกต่างหาก เคยเชิญผู้น าชุมชนมาด ูเพ่ือท่ีจะให้ไป
ช่วยกระตุ้นคนในชุมชน ให้ตระหนักปัญหา แถมเป็นการ
ช่วยลดภาระ ของอบต. ท่ีต้องขนขยะจ านวนมาก ไปทิง้ใน
แต่ละวนั ให้ลดลงด้วย แต่ก็เหมือนลมพัดผ่านพ้นไป ไม่
หวนกลบั ไม่มีอะไรเกิดขึน้ในชุมชนเร่ืองลดขยะ นอกเสีย
จาก คนน าขยะท่ีใช้เสร็จแล้ว เขวีย้งลงสองข้างทางเพ่ิมขึน้! 
เลยบอกกบัตวัเองว่าเราคงเป็นมนุษย์ท่ีแปลกแยก ท่ีไม่ท า
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ตามความเคยชินของคนส่วนมากเขา แต่แปลกแยกก็ไม่
เป็นไร ยังไม่หมดความพยายามท่ีจะผลักดัน  เร่ืองนีใ้ห้
ค่อยๆเกิดขึน้ให้ได้ ถึงแม้ว่าจะเหมือนเข็นครกขึน้ภูเขาก็
เถอะ คุยไว้คร่าวๆกับทางโรงเรียน ท่ีฉันเองมีส่วนเข้าไป
ช่วยเหลืออยู่ เร่ืองการท าธนาคารขยะให้เดก็ๆ  

 

ได้ร่วมมือกันแยกขยะ จากท่ีบ้านมาเข้าบัญชีธนาคาร 
ความคิดนี ้คิดว่า เร่ิด! คนอื่นฝากเงินเข้าบัญชี แต่พวก
เด็กๆ จะได้ฝากขยะ ให้ไปแปรรูปเป็นเงิน อย่างน้อยๆใน
เม่ือผู้ปกครองส่วนใหญ่ ไม่ยอมท าท่ีบ้าน ก็ขอพลงัเด็กๆน่ี
แหละ มาช่วยกันลดขยะของชุมชน ช่วยลดการเผา 
โดยเฉพาะพลาสติกและพวกโฟมต่างๆ แถมช่วย อบต. ลด
การขนขยะจ านวนมากในทางอ้อมด้วย 

 

บ่อยครัง้ท่ีอดคิดไม่ได้ว่า แค่เร่ืองง่ายๆ ไม่ต้อง
ลงทุนใดๆเลย แถมถ้าท ายงัได้เงินอีกต่างหาก แต่ท าไมคน
ไทยเราสว่นใหญ่ไมช่อบท ากนั 

 ในขณะท่ีพวกเราในสวิตเซอร์แลนด์ ต้องคิดก่อน 
ท่ีจะทิง้อะไร ลงในถุงขยะ เพราะคา่ทิง้ตอ่ลิตรมนัแพง บ้าน
เรา คงยังต้องสร้างจิตส านึก ต่อส่วนรวมอีกต่อไป ไม่รู้จะ
นานสักเท่าไหร่ แต่ท่ามกลางการคิดถึงแต่ตนเองของ

ผู้ ใหญ่จ านวนมาก ก็ยังมีเยาวชน ซึ่งมีผู้ น าเยาวชนใน
ท้องถ่ินกลุ่มเล็กๆ ท่ีพากันไปช่วยงานต่างๆด้วยจิตอาสา 
โดยมี พ่ีประธานเป็นผู้ น าไป ตัวฉัน เองได้มี โอกาสไป
ร่วมงานกบัเยาวชนกลุ่มนีค้รัง้หนึ่ง ยอมรับว่าจะไม่ถอดใจ
ท่ีจะผลกัดนัเร่ืองของชุมชน เพราะผู้น าเยาวชนกลุม่นี ้ช่วย
เพ่ิมแรงบนัดาลใจ ท่ีจะร่วมกนัท าสิ่งดีๆให้เกิดขึน้กบัชุมชน 
ประกอบกับสามีท่ีบ้าน ก็คอยเป็นกองหนุนอยู่ข้างๆด้วย 
งานนีจ้งึยงัเดินไปได้อีกไกล  

เพราะเราทัง้สองเห็นวา่ การปลกูฝังจิตส านึกด้าน
ดีให้เกิดขึน้ในสังคมนัน้ ดังอาจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร 
เคยให้ความเห็นไว้ว่าต้องท าในสองส่วนคือ “การปลุก” 
และ “การปลูก” การปลุกนัน้ ใช้กับผู้ ใหญ่ท่ีบางครัง้ ได้
หลงลืมหรือละเลย การน าคณุธรรมและจริยธรรมมาใช้ใน
การประพฤติปฏิบัติ ส่วนการปลูกนัน้ใช้ส าหรับเด็กและ
เยาวชนซึ่งเปรียบดั่งผ้าขาว และจะเป็นพลังส าคัญท่ีจะ
ขั บ เ ค ลื่ อ น สั ง ค ม ไ ท ย ใ น อ น า ค ต   

 
ฉันเองเห็นด้วยกับท่านอาจารย์ว่า หากเราจะแก้ไขสงัคม
คงต้องท าทัง้สองส่วน แต่ควรเน้น “การปลูก” กับเยาวชน 
มากกว่าการปลกุในผู้ใหญ่ เพราะการปลกุผู้ ใหญ่ท่ีผ่านมา
ปลกุให้ตาย ก็ปลกุไมต่ื่น .......หหุ ุ

 
 

 
                            



                                
ห น้ า   22 

 รวงข้าว / สงิหาคม  2016 

 

 

 

โดย ปรียวิศว์  โยธีพิทกัษ์ (จอม) 

ท าไมชีวิตถึงได้วุ่นวาย และมากไปด้วยปัญหา? 
ผมค่อนข้างมั่นใจได้ว่าทุกคนต้องเคยถามปัญหานีก้ับ
ตวัเองมาไมรู้่ ก่ีครัง้ตอ่ก่ีครัง้... 

ครัง้หนึง่มีน้องนกัศกึษายกมือถามผมระหวา่งท่ีได้
นัง่พดูคยุกนักลุม่ใหญ่ในเร่ืองเก่ียวกบัธรรมะในแง่มมุตา่งๆ
ว่า “พ่ีคะหนูอยากผอม หนูต้องท ายังไงดีคะ? ธรรมะจะ
ช่วยได้ไหม? ” ผมจึงได้ตอบน้องไปว่า “น้องก็อย่าไปท า
เหมือนท่ีเคยผ่านมาสิครับ น้องไปกินอะไรมา ไปท าอะไร
มา ไปมีชีวิตแบบไหนมา ก็อย่ากลับไปท าแบบนัน้อีก ... 
ความอ้วนมนัเป็น “ผล” นะ เพราะไปท าแบบนัน้ๆ จึงเป็น 
“เหตุ” ให้น้อง ได้อ้วนแบบนี ้แค่เลิกท าตัวเหมือนเดิมก็
แก้ปัญหานีไ้ปได้มากแล้ว ... ธรรมะสอนแบบนีน้ะ เหตกุบั
ผล จะสอดคล้องกันแน่นอน ถ้าไม่อยากได้ผลแบบเดิม ก็
อย่าไปท าเหตุแบบเดิมอีก พ่ีคงตอบน้องในรายละเอียด
ไมไ่ด้ เพราะคงไม่มีใครรู้ว่าน้องไปท าอะไรมาบ้าง นอกจาก
ตวัน้องเองเท่านัน้ท่ีรู้ ... แตพ่อจะสรุปแนวทางได้วา่ อย่าไป
ท าเหตุแบบเดิมๆท่ีท าให้อ้วนอีก แล้วก็ไปท าเหตุใหม่ท่ีจะ
ท าให้ผอมได้ เช่น ออกก าลงั ทานอาหารดีมีประโยชน์ แค่นี ้
ปัญหาก็จะจบ 

ค าว่าเหตุผลในทางธรรมนัน้ อาจมีความหมาย
ต่างจากท่ีหลายๆคนเคยเข้าใจกนัอยู่ เพราะในหลายกรณี
ค าว่า “เหตุผล” ท่ีใช้ๆกันทั่วไปนัน้จะกลายเป็นเพียงแค ่
ข้ออ้าง หรือค าแก้ตัวเสียก็มาก เช่น หญิงสาวผู้ หนึ่งไป
เท่ียวซือ้ของในช่วงลดราคาแล้วก็ได้ถุงมือกนัหนาวคู่ท่ี 99 
กลบัมาเก็บไว้เฉยๆในตู้ เสือ้ผ้าท่ีบ้าน พร้อมกบัให้เหตผุลวา่ 
“มันลดตัง้ 70% นะ” ทัง้ๆท่ีถุงมือประเภทเดียวกันท่ีมีอยู่

แล้วก็มากมาย หลายคูก่็ยงัไมเ่คยได้หยิบออกมาใช้เลยเสีย
ด้วยซ า้ 

เหตุ-ผลในทางธรรม จึงได้เน้นไปท่ี เหตุท่ีแท้และ
ผลท่ีแท้ของเร่ืองนัน้ๆ โดยจ าเป็นต้องมองข้ามข้ออ้างตา่งๆ
ไปให้หมดสิน้ ดังนัน้เร่ืองปัญหา “อยากผอม” ของน้องท่ี
ถามผมจึงไม่สามารถตอบได้แค่ว่า “ก็ไปออกก าลงักายสิ” 
เพราะค าตอบนีจ้ะแก้ปัญหาได้แค่คร่ึงเดียว นัน่คือในส่วน
ของการลดน า้หนัก แต่หากน้องยังคงใช้วิถีชีวิตแบบเดิมๆ 
กินแบบเดิมๆ นอนแบบเดิมๆ อะไรๆแบบเดิมๆอยู่ ต้นเหตุ
แห่งความอ้วน ก็จะยังคงมีอยู่ต่อไป ... สุดท้ายความอ้วน
มันก็จะกลับมาอีก หากปัญหาดังกล่าวไม่ถูกแก้ตรงไปท่ี 
“เหตุที่แท้” ของมัน เพราะสิ่งนีม้ี  สิ่งนีจ้ึงมี  เพราะการ
เกิดขึน้ของสิ่งนี ้สิ่งนีจ้ึงเกิดขึน้ เพราะสิ่งนีไ้ม่มี สิ่งนีจ้ึงไม่มี  
เพราะการดับไปของสิ่งนี ้สิ่งนีจ้ึงดบัไป เพราะไม่ระวงัใน
การกิน จึงเกิดความอ้วน  เพราะระมัดระวังในการกิน 
ความอ้วนจึงหมดไป ....เมื่อมีเหตุ ผลก็เกิด เมื่อหมดเหต ุ
ผลก็ดบั...อนันีก้็เป็นตวัอย่างง่ายๆให้พอเห็นภาพได้บ้างใน
ชัน้ต้นๆของความเข้าใจ 

 

ครัง้หนึ่งพระพุทธเจ้า เคยเล่าเร่ืองของ ชาวนาให้
เหล่าภิกษุได้ฟังว่า การท่ีชาวนาจะได้มาซึง่ “ข้าว” นัน้มิใช่
การไป “สร้าง” มนัขึน้มา หากแตเ่ป็นการหม่ันสร้างเหตุที่
เหมาะสมต่อการได้มาซึ่งข้าวนัน้ นั่นคือ การลงมือ ปรับ
พืน้ท่ีนาให้พร้อม ต่อมาก็เพาะปลูกต้นกล้าลงในนาอย่าง
ระมดัระวงั ต่อมาอีกก็คอยดแูลข้าวกล้านัน้อย่างสม ่าเสมอ
อย่าได้ขาด น า้น้อยไปก็ไขน า้เข้านา น า้มากไปก็ไขน า้ออก
จากนา ฯลฯ การสร้างเหตท่ีุถูกตรงแบบนีแ้หละ ท่ีสุดท้าย
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จะท าให้ชาวนาได้มาซึ่ง “ข้าว” ตามท่ีเขาต้องการได้ใน
ท่ีสดุ 

การจะท าแบบนี ไ้ด้นัน้ ต้องอาศัย “ความ รู้ท่ี
ถูกต้อง” ว่าการปลูกข้าวท่ีถูกต้องนัน้ต้องท าอย่างไรต้อง
อาศัย “ความเพียร” และ ”ความอดทน” ท่ีจะต้องคอย
ดแูลแปลงข้าวนัน้เป็นเวลาหลายเดือน เพราะหากมีความ
เพียรและความอดทนดี แต่ขาดความรู้ท่ีถูกต้องนัน้ก็จะ
กลายเป็นการเพียรท า ไปแบบผิดๆ ซึง่พอไปสร้างเหตท่ีุไม่
ถูกต้องเสียแล้ว ก็คงไม่มีทางท่ีจะได้ รับผลท่ีถูกตรง 
เช่นเดียวกันกับว่า ถึงแม้จะมีความรู้ท่ีถูกต้องแล้ว แต่ไม่
สามารถรอได้ ไม่สามารถอดทน และพากเพียรพอ ก็จะละ
เลิ กลงกลางทาง ห รือ เปลี่ ยน ไป ใช้  “ทางลัด ” เพ่ื อ
ประหยัดเวลา เช่น ไปขโมยเขาเป็นต้น เช่นนีก้็จะล้มเหลว
และไม่ได้ในสิ่งท่ีตนต้องการเช่นกนั หรืออาจจะได้มาตาม
ต้องการจริง แต่การกระท านัน้ก็จะกลายเป็นเหตใุหม่ท่ีไม่ดี 
และน ามาซึ่งผลท่ีไม่ดีตามมาในท่ีสุด....แก้ปัญหาหน่ึง 
ด้วยการ สร้างปัญหาใหม่ 

การกินยาลดความอ้วน  อาจเข้าข่ายการ 
“แก้ปัญหาหนึ่ง ด้วยการสร้างปัญหาใหม่ ” ได้เช่นกัน 
เพราะจริงอยู่ท่ีว่าการกินยาดงักล่าว อาจจะได้ ความผอม 
ตามต้องการ แตย่าท่ีกินเข้าไป ก็อาจจะไปสร้างปัญหาใหม่
ให้กับร่างกายได้ ดังนั้น การเลือกกลับไปแก้ท่ีเหตุท่ีแท้
ของปัญหาด้วยการ “ไม่ท าเหมือนเดิม ” จึงเป็นการ
แก้ปัญหาเก่า ในขณะเดียวกันก็ไม่ไปสร้างปัญหาใหม่ให้
เกิดขึน้..นบัเป็นการแก้ปัญหาตามแนววิถีพุทธอย่างยัง่ยืน
และตรงประเดน็ท่ีสดุ....  

หากได้ลองมองย้อนกลับไปในอดีตท่่ีผ่านมา 
อย่างไม่เข้าข้างตนเองมากจนเกินไป การตอบค าถามท่่ีว่า 
ท าไมชีวิตถึงได้วุ่นวาย และมากไปด้วยปัญหา? คง
สามารถตอบได้ง่ายขึน้มาก...ก็เพราะไปท าแบบท่ีได้ท าๆ
มานัน่แหละ..ปัญหามนัถงึได้มากมายซะขนาดนี ้
เพราะไปพูดแบบนัน้ ไปท าแบบนัน้ ไปคิดแบบนัน้ ไป
โต้ตอบแบบนัน้ ไปใช้ชีวิตแบบนัน้ ไปสร้างเหตุไว้แบบนัน้ 
ฯลฯ สุดท้ายจึงต้องมาได้รับผล แบบนี ้แบบนี ้นั่นไง ...

สมเหตุสมผลแล้วมิใช่หรือ วิธีแก้ก็ง่ายนิดเดียว คือ “อย่า
ไปท าเหมือนเดมิอีก” ก็เท่านัน้เอง  

เคร่ืองมือในการน าพาชีวิตไปในแนวทางท่ีเป็น
กุศล เช่น ศีล 5 หรือหลักมงคล 38 ประการ ฯลฯ ซึ่งล้วน
เป็นค าแนะน าให้ผู้คนทัว่ไป ได้รู้จกัหลกัชีวิตวา่ “สิ่งใดควร
ท า สิ่งใดไม่ควรท า” สิ่งใดเป็นเหตุท่ีดีของกุศลก็ให้หมั่น
ท า สิ่งใดเป็นเหตุท่ีไม่ดีของอกุศลก็ให้หมัน่ ลด ละ เลิกไป
เสีย ซึง่หากตัง้ใจท าได้จริง ชีวิตก็ย่อมดีขึน้จริงได้แน่ๆ ...  
ในเบื อ้งต้นจึงขอแนะน าให้ไปลองหาหลักมงคล 38 
ประการมาศึกษากันดู ก็จะได้รับข้อมูลท่ีถูกต้องแน่นอน 
เมื่อได้ทราบแนวทางท่ีถูกต้องแล้ว ต่อมาก็ต้องอาศัย 
ความเพียร และ ความอดทน ท่ีจะกระท าสิ่งนัน้ๆต่อไป
เร่ือยๆอย่างไม่ย่อท้อหรือ ลด ละ เลิกไปกลางทาง หากท า
ได้จริง ธรรมก็จะคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมได้จริง เช่นกัน 
โดยเฉพาะ การคุ้มครองจิตใจของผู้ประพฤติธรรมนัน้ให้
สงบ สะอาด เย็น และเป็นสันติสุข ไม่ว่าชีวิตจะตกอยู่ใน
สถานการณ์ท่ีย ่าแย่ขนาดไหนก็ตาม 

 
มาถึงตรงนีก้็อยากเชิญให้ทุกท่านลองมาช่วยกัน

ใช้ชีวิตต่อจากนีไ้ป พิสูจน์ธรรมดู ว่ามีดีแค่ไหน จริงแท้แค่
ไหนด้วยการท่องเอาไว้ในใจว่า “อย่าไปท าเหมือนเดิมอีก” 
แล้วมารอดูกันซิว่า ปัญหาในชีวิตมันจะลดน้อยลงได้จริง
ไหม? 
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โดย ก. ไตรค า 

 เป็นข่าวไปทั่วโลก เมื่อส านักข่าวต่างๆ รายงาน
แบบเจาะลกึเก่ียวกับการเปิดอโุมงค์ใหม่ ทันสมยัมาก ช่ือ 
Gotthard Basistunnel เม่ือวนัท่ี 1 มิถนุายน 2016 
 ชาวสวิส มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เห็นว่าการขนส่ง
มวลชน จ าเป็นส าหรับประชาชนทุกคน เพราะถือเป็นส่วน
หนึ่งในความสขุของการเดินทาง ลดปัญหาการจราจร โดย
ลดปริมาณรถยนต์ ตรงเวลา ความปลอดภยัสงู 
 ทิศเหนือ อุโมงค์เร่ิมท่ีเมือง Erstfeld รัฐ Uri ไป
โผลท่ี่เมือง Bodio รัฐTessin ทางใต้ 
 

 
สวิตเซอร์แลนด์ พัฒนาโครงการขนส่งระบบราง 

โดยสร้างรถไฟท่ีมีคณุภาพ และให้เช่ือมต่ออย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือจูงใจให้ประชาชน เลือกมาใช้การขนส่ง
สาธารณะ ด้วยตระหนักว่า จะเป็นการขนส่งท่ีสนอง
นโยบายเศรษฐกิจ ระยะยาวท่ียัง่ยืน โดยจดัให้มีการรับส่ง
ผู้ โดยสารให้ครบวงจร จากบ้านไปโรงเรียน  ท่ีท างาน ใน
ชมุชน เมืองชนบท และระหวา่งประเทศ 
 การก่อสร้าง  

ใช้เวลา 17 ปี รวมการวางแผนทัง้หมดด้วย เร่ิม
งานวิจยัโดยนกัธรณีวิทยา ในการเจาะจากด้านเหนือลงไป
จนทะลุ ทิศใต้ของเทือก เขา ซึ่งป ระกอบไปด้วย หิน
หลากหลายชนิด คณุภาพความแข็งแกร่งท่ีแตกตา่งกนั  

 งานก่อสร้างแบ่งเป็นอโุมงค์ 2 อุโมงค์คู่ขนาน อยู่
ห่างกนั 325 เมตร ความยาวอโุมงค์ละ 57 กิโลเมตร มีทาง
เช่ือมถงึกนั 176 ช่อง (เหมือนอโุมงค์เลก็ๆ) ทกุช่อง มีประตู 
ปิดทัง้สองด้าน เปิดใช้เมื่อมีกรณีฉุกเฉิน เพ่ือล าเลียงคน  
ไปสูอ่ีกอโุมงค์  
 เน่ืองจากอากาศภายในอุโมงค์ร้อนมากกว่า 40 
องศาเซลเซียส จึงต้องมีท่อระบายอากาศจากอุโมงค์
ออกไปหลายแห่ง  
 ตัวอุโมงค์มีการห่อหุ้ มจากซีเมนต์พิ เศษหนา
มากกว่า  30 เซ็นติเมตร เพ่ือรับน า้หนัก ภายในมีอุปกรณ์
โทรทศัน์วงจรปิดเป็นระยะ มีเจ้าหน้าท่ีดตูลอดเวลา พร้อม
อปุกรณ์สื่อสารติดต่อกบัทุกหน่วย ท่ีให้บริการฉุกเฉิน โดย
ใช้เทคโนโลยีลา่สดุ เลือกอปุกรณ์ท่ีดีทนัสมยั 
วันที่  4 ธันวาคม 2007 เคร่ืองเร่ิมเจาะอุโมงค์ตะวนัออก
จากเมือง Erstfeld กลางปี 2008 เร่ิมเจาะอโุมงค์ตะวนัตก 
ท่ี Erstfeld เช่นกนั รวมเวลาสร้างจริงๆ 14 ปี 
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของอโุมงค์  7.76 เมตร มี
สถานีดบัเพลิงอยู่ภายในด้วย ใต้อโุมงค์มีระบบระบายน า้  
บริษัทท่ีรับผิดชอบในการก่สร้างช่ือ AlpTransit Gotthard 
AG ซึ่ ง เป็ นบ ริษัทลูกของ SBB เพ่ื อ ให้ งานก่อส ร้าง
ประสานกันหมดทุกระบบ จึงมีการเจาะบนภูเขาลงมาสู่
ข้างลา่งจนถงึอโุมงค์ด้วย  
 

เกี่ยวกับเคร่ืองเจาะ 

 
-ใช้เคร่ืองเจาะ 4 เคร่ือง ช่ือ Heidi, Sissi, Gabi1, Gabi2 
ใช้อโุมงค์ละ 2 เคร่ือง เจาะมาคนละด้านจนทะลถุงึกนั 
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-ความยาวเคร่ืองเจาะ 440 เมตร        
-น า้หนกั 2,700 ตนั 
-เส้นผ่าศนูย์กลาง 8.8 เมตร 
-คา่ไฟวนัละประมาณ 10,000 ฟรังค์ 
-เจาะได้วนัละ 30 - 40 เมตร แล้วแตค่วามแข็งของหิน 
-หมดคา่สร้าง 12, 000 ล้านสวิสฟรังค์  
-ใช้คนท างาน 2,400 คน แบ่งเป็น เช้า บ่าย เย็น ท างานกนั 
24 ชัว่โมง 

จะเปิดบริการ วันที่  11 ธันวาคม 2016 รถ
สินค้าจะมีความยาว 750 เมตร ลากได้ถึง 4,000 ตนั และ
ใช้พลังงานน้อย ขบวนรถโดยสาร จะว่ิงภายในอุโมงค์ได้ 
200 -250 กิโลเมตรตอ่ขัว่โมง 

จากสถิติปี 2015 มีคนใช้บริการรถไฟในสวิตฯ 
วนัละ 1,21 ล้านคน ใช้รถ 8,600 ขบวน ขนสินค้า 1,900 
ขบวน เกือบห้าแสนคนมีตัว๋ปี และ 2.5 ล้านคนมีบัตรคร่ึง
ราคา ต่อไปจะสร้างอีกหนึ่งอุโมงค์   Ceneri-Basistunnel 
อยู่ รัฐ Tessin ถึงแม้จะเป็นการลงทุนด้วยจ านวนเงิน
มหาศาล แต่เพ่ือส่วนรวม และเพ่ือประโยชน์ ของรุ่น
ลกูหลาน ประชาชนก็ลงคะแนนเสียงอนมุตัิให้สร้าง  
 ตอ่ไปการเดินทางลงใต้ของประชาชนผู้ ท่ีอาศยัอยู่
ทางเหนือเทือกเขาแอลป์ จะย่ิงรวดเร็ว สะดวก มีความ
ปลอดภยัสงู  

แหมเสียดายจัง ตั๋ววันท่ี  11   ธันวาคม 2016 
ขบวนแรกท่ีว่ิงเข้าอโุมงค์ใหม ่หมดนานแล้ว 

ขอบคุณนะสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีมีบริการขนส่ง
สาธารณะที่น่าประทบัใจ   

 
 
 

  

 
 

โดย ศกัดา บวัลอย 
 

สวสัดีครับ คุณผู้ อ่านวารสารรวงข้าว ฉบับนีเ้ป็น
ฉบับวันแม่แห่ งชาติ  และจาก ท่ีผมท างาน เป็นล่าม 
ภาษาไทย-เยอรมัน ผมจึงมีโอกาส ไปเป็นล่ามให้กับคุณ
แม่ชาวไทย ตามโรงเรียน และส านักงานให้ค าปรึกษา 
อบรมเลีย้งดูบุตรหลายครัง้ ผมอ่านข้อมูลเก่ียวกับการให้
ค าแนะน าการเลี ย้งลูก (สไตล์ฝ ร่ัง) อ่านแล้ว เห็นว่า 
น่าสนใจมากจึงขอน ามาแปล ให้คุณแม่ชาวไทยเลีย้งลูก
สองวฒันธรรม อ่าน สามารถน ามาปรับใช้ในการเลีย้งลูก 
เพ่ือลูกของคุณ จะได้เติบโต มีการพัฒนาท่ีเหมาะตามวยั 
เป็นผู้ใหญ่ท่ีดีในอนาคตตอ่ไป 

ฉบบันีผ้มจะน ามาเลา่ เพียง 3 เร่ือง เร่ืองแรกท่ีจะ
น ามาบอกกล่าวกัน เป็นข่าวใหญ่ เมื่อช่วงปลายเดือน 
มิถุนายน ท่ีผ่านมา คือ เร่ืองหนุ่มน้อยวยั 12 ขวบ หายไป
จากบ้าน นานเป็นอาทิตย์ จึงพบตัวไปอยู่ ต่างเมือง ด้วย
เหตุว่าหนูน้อย ไปใช้อินเทอร์เน็ต แล้วถูกชักชวนออกไป 
ผู้ ใหญ่ท่ีก่อเร่ือง ถกูจบัไป เราพอจะเห็นกนัวา่ โลกออนไลน์ 
นัน้ ไม่ได้สวยงาม เสมอไป ถ้าไม่รู้จักใช้ โดยเฉพาะเด็กๆ 
เราควรบอก ลูกๆ ของเรานะครับ ผมจึงน าเร่ือง อุปกรณ์
สื่ อสาร  และการใช้สื่ อต่ างๆ  เป็น เร่ืองแรกแบบทัน
เหตกุารณ์ เร่ืองการดแูลการบ้านของลกู และเร่ืองเพศ 

อุปกรณ์ส่ือสาร  และการใช้ส่ือต่างๆ 
สามญัส านึกในความรับผิดชอบ และวฒิุภาวะใน

การใช้เคร่ืองมือสื่อสารต่างๆ เช่น  มือถือ คอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์ วีดีโอ เกมส์ และอื่นๆ จ าเป็นท่ีเด็ก
และเยาวชนจะต้องเรียนรู้ในการใช้ตามความเหมาะสม 

 
คุณคือตัวอย่างที่ดี 
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ลูกของคุณเลียนแบบพฤติกรรมของพ่อแม่ ด้วย
เหตนีุค้ณุควรรู้วา่คณุ คือตวัอย่างท่ีดีส าหรับลกู 

ก าหนดขอบเขต การใช้อุปกรณ์ส่ือสาร 
เราต้องก าหนดระยะเวลาการใช้อุปกรณ์สื่อสาร

เหล่านี ้และควรท่ีจะแบ่งเวลาไปท ากิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ 
นันทนาการด้านอื่นๆ ให้มีความสมดุล เช่น เล่นกีฬา เล่น
ดนตรี ฟังเพลงอา่นหนงัสือ หรือวา่การละเลน่อื่นๆ  

ข้อแนะน า ในการใช้อุปกรณ์ส่ือสาร ต่อวัน 

 
- เด็ก อายุต ่ากว่า 3 ปี  ไม่ควรท่ีจะอยู่หน้าจอ

คอมพิวเตอร์ โทรทศัน์ หรือ ไอเพด 
- เดก็ท่ีอยู่ในวยัก่อนเข้าเรียนชัน้อนุบาล ไม่ควรใช้

เวลาเกินกวา่ 30 นาที ตอ่วนั ทัง้นีต้้องมีผู้ ใหญ่อยู่ด้วย 
- เดก็อาย ุ6 – 9 ปี สงูสดุ 60 นาที ตอ่วนั 
- เดก็อาย ุ10 – 13 ปี สงูสดุ 90 นาที ตอ่วนั 
- ส าหรับเดก็วยัรุ่น อายเุกิน 14 ปีขึน้ไป คณุกบัลกู 

ตกลงระยะเวลาการใช้ได้ตามความเหมาะสม  
โทรทศัน์ และเคร่ืองเล่นวีดีโอ ไอเพด 
โทรทัศน์ และเคร่ืองเล่นวีดีโอ ไอเพด ไม่สมควรท่ี

จะอยู่ในห้องนอนของเด็ก ควรท่ีจะอยู่ในห้องส่วนรวม
ภายในบ้าน ให้อยู่ในสายตาของผู้ ใหญ่ เพ่ือตรวจสอบ 
ระยะเวลาการดแูละใช้ ของเดก็ได้ 

อินเทอร์เน็ต แช็ต และโซเชียลเน็ตเวิร์ค
ต่างๆ 

สิ่งส าคญัท่ีสดุคือ 
- คุณมีมาตรการปกป้องคุ้ มครองลูกของคุณ 

เก่ียวกบัสื่อความรุนแรง หรือสื่อลามกตา่งๆ 
- สอนให้ลูกได้รู้ว่า อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ใน

โลกอินเทอร์เน็ต เช่น ช่ือ อายุ ท่ีอยู่ โรงเรียน ระดับชัน้ท่ี
เรียนอยู่ 

- รับมือหาทางแก้ปัญหาได้ทันท่วงที ถ้าหากลูก
ของคณุมีประพฤติกรรมน่ากงัวล ในการใช้อินเทอร์เน็ต  

มือถือ และสมาร์ทโฟนต่างๆ 
- ให้ตกลงกับลูกของคุณ เก่ียวกับการใช้ และ

ก าหนดงบร่วมกนั วา่เท่าไรต่อเดือน และถ้าหากใช้จ่ายเกิน
งบท่ีตัง้ไว้ ใครจะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่าย 

เกมส์ เคร่ืองเล่นเกมส์ต่างๆ 
- เคร่ืองเล่นเกมส์ และคอมพิวเตอร์ ควรท่ีจะ

ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีส่วนรวม เพ่ือท่ีคุณสามารถตรวจสอบได้ว่า
ลกูเลน่ เกมส์อะไร และนานเท่าไร 

- ขอให้คุณแสดงความสนใจ สิ่งท่ีลูกเล่น ให้
โอกาสลกูได้อธิบายเกมส์ท่ีเขาเล่นอยู่  จริงๆแล้วลกูไม่ควร
เลน่เกมส์ ท่ีคณุไมรู้่จกั 

- คณุตดัสิน การเลน่แกมส์ของลกูท่ีเหมาะสมตาม
วยั และประเภทของเกมส์ 

- ตกลงกับลูกร่วมกัน  เก่ียวกับระยะเวลาในการ
เลน่ตอ่วนั  

อุปกรณ์ฟังเพลง 
- อธิบายว่า สถานท่ีใด เวลาใด ไม่อนุญาตให้ใช้

อปุกรณ์ฟังเพลง เช่น บนโต๊ะอาหารเวลาทานข้าว 
- เพ่ือการป้องกันระบบประสาทการได้ยิน ให้เฝ้า

ระวงัระดบัการเปิดเสียงฟังของลกู 
 

การดูแลเร่ืองการบ้าน  
จริงๆแล้วคุณครู จะเป็นผู้ก าหนดว่า เด็กนกัเรียน

จะต้องท าการบ้านเท่าไร แต่ทัง้นีคุ้ณก็สามารถช่วยเหลือ
ลูก ได้  เก่ี ยวกับ เร่ือ งของการจัดการ การดูแล เร่ีอ ง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ต่อการท าการบ้านของลูก 
ข้อแนะน า เม่ือลูกกลับจากโรงเรียน 

สิ่งแรกคือท าการบ้าน หลงัจากนัน้เป็นเวลาวา่ง 
ต่อวัน นานเท่าไรดีละ 
ข้อแนะน า ตอ่วนัควรใช้เวลา 10 นาที ในการเรียน

ตอ่ระดบัชัน้ ตวัอย่างเช่น ถ้าลกูอยู่ ชัน้ประถมศกึษา ปีท่ี 2
เด็กควรท่ีใช้เวลาท าการบ้านเพียงแค่  20 นาทีเท่านัน้ ถ้า
หากว่าลูกของคุณใช้เวลาเกินกว่าก าหนดตามเกณฑ์ ท่ี
แนะน านีเ้ป็นประจ า คณุควรแจ้งให้ครูประจ าชัน้รับทราบ 
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ช่วยอย่างไร จงึจะเป็นประโยชน์กับลูกที่สุด 
โดยปกติแล้ว เด็กควรท่ีจะสามารถท าการบ้านได้

เองโดยล าพงั การช่วยท่ีเหมาะสม ถ้าลกูมีค าถามและช่วย
ให้ค าแนะน าลูกเก่ียวกับการแบ่งเวลาท าการบ้าน  ขอให้
คณุอา่นสมดุการบ้านของลกู ท่ีลกูจดมาจากโรงเรียน และ
วางแผนร่วมกนัแต่ละวนั  ตรวจสอบว่าลกูของคณุท าเสร็จ
ตามเวลาท่ีได้ตกลงร่วมกันหรือเปล่า และสามารถท า
การบ้านได้ด้วยตวัเองหรือเปลา่ ถ้าสงัเกตวา่ลกูคณุมีความ
ล าบากในการท าการบ้าน ขอให้คุยกับลูก เก่ียวกับเร่ืองนี ้
หาทางแก้ร่วมกัน และแนะน าให้ลูกมีความกล้าท่ีจะ
ปรึกษาคณุครูผู้สอนตอ่ไป 

 
คุณสามารถสร้างบรรยากาศ ที่เหมาะสมต่อ

การเรียนให้แก่ลูกได้อย่างไร 
ให้ค าชม เมื่อเด็กท าการบ้านเสร็จ ตามท่ีได้รับ

มอบหมาย ไมส่ร้างความกดดนัให้แก่เดก็ 
บรรยากาศห้อง ให้เอือ้อ านวยต่อการเรียน เช่น 

ความสงบ ความสว่าง แสงไฟ โต๊ะ เก้าอี ้ท่ีเหมาะสม สิ่ง
เหล่านีส้ าคญัมากส าหรับการเรียนของลกู เพ่ือการมีสมาธิ
และไมร่บกวน ระหวา่งท าการบ้านของลกู 

การออกไปข้างนอก  
ผู้ ให ญ่ จะต้องวางกรอบ  ขอบ เขต  ก าหนด

ระยะเวลาการออกไปเท่ียวนอกบ้าน ถึงแม้ว่าจะได้รับการ
ต่อต้านเป็นบ้างครัง้ก็ตามแต่ ให้คณุก าหนด กฏระเบียบท่ี
แน่นอน เพ่ือท่ีลูกของคุณ จะได้เรียนรู้ มีความรับผิดชอบ
และในขณะเดียวกัน เขาก็สามารถน าไปเป็นเหตุผลบอก
ปฏิเสธกบัเพ่ือนๆได้ 

แสดงความสนใจ และ ถามลูกบ้าง 
ให้คุณตัง้ค าถามตรงๆ เก่ียวกับการวางแผนของ

ลูก เร่ืองของเวลาท่ีจะไปเท่ียวนอกบ้าน แสดงให้ลูกรู้ว่า
คณุสนใจ ท่ีจะให้ลกูได้รับรู้วา่ คณุห่วงใย วา่ลกูจะไปท่ีไหน 

ไปกับใคร เมื่อไร ท าอะไร และกลับเวลาใด ให้คุณตกลง
ร่วมกนักบัลกูดงัตอ่ไปนี ้

ออกไปนอกบ้าน 
- ไปท่ีไหน  
- ไปกบัใคร 
- ไปอย่างไร กลบัอย่างไร 
- กลบัเมื่อไร 
ออกไปงานปาร์ตี ้ 

- ใครเป็นคนจดั 
- จดังานท่ีไหน  
- งานเลีย้งถงึเวลาเท่าไร 
- มีผู้ ใหญ่คนใด รับผิดชอบ ดแูล อยู่ด้วยหรือเปลา่ 
- งานปาร์ตีนี้ ้เป็นงานลกัษณะใด กลุม่ท่ีไปเท่ียวอยู่

ในวยัใด 
- ลูกคุณจะกลับบ้านอย่างไร และเมื่อไรกลับถึง

บ้าน 

 
ข้อแนะน า การก าหนดระยะเวลาไปนอกบ้าน 
ระหวา่ง วนัธรรมดา มีเรียนตามปกต ิ

- ระดับอายุ ส าหรับเด็กเล็ก จนถึง อายุครบ 14 ปี 
ช้าท่ีสดุ ไมเ่กิน 21 นาฬิกา 

- อาย ุ15 ถงึ 16 ปี ช้าท่ีสดุ ไมเ่กิน 22 นาฬิกา 
ระหว่างวันสุดสัปดาห์ และช่วงโรงเรียนปิด

เทอม  
- ส าหรับเด็ก จนถึงอายุครบ 14 ปี ช้าสดุไม่เกิน 22 

นาฬิกา 
- อาย ุ15 ถงึ 16 ปี ช้าท่ีสดุ ไมเ่กิน 24 นาฬิกา 
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การห้าม ไมใ่ห้ออกไปเท่ียว ในกรณีดังต่อไปนี ้

- ถ้าหากวา่ไม่ชดัเจน วา่งานเลีย้งใครเป็นผู้จดัและ
รับผิดชอบ 

- ถ้าหากลกู บ่ายเบ่ียงท่ีจะให้ค าสญัญาตกลงเวลา
กลบับ้านท่ีแน่นอน และไม่บอกวา่จะกลบัอย่างไร  

- ถ้าหากลูกไม่ยอมให้ข้อมูลหรือปกปิดเก่ียวกับ
เร่ืองการออกไปเท่ียว 

- ถ้าหากงานเลีย้ง ส าหรับเด็กวัยรุ่นอายุเกินกว่า 
16 ปีขีน้ไป 
ข้อควรระวัง 
ถ้าหากว่าสถานท่ีจัดงานอยู่ในท่ีโล่ง เช่น ในป่า 

หรือวา่ใกล้แมน่ า้ โดยท่ีไมม่ีผู้ ใหญ่รับผิดชอบ ดแูล อยู่ด้วย 
ถ้าหากวา่ งานเลีย้งจดั ในรูปแบบประเภท (ปลอ่ย

เดก็)  ท าตามใจฉนัได้ทกุอย่าง  

 เร่ืองเพศ  
เด็กๆและวัยรุ่นมีค าถามมากมายเก่ียวกับเร่ือง

เพศ ค าอธิบายท่ีเหมาะสมจากพ่อแม ่เป็นเร่ืองส าคญัมาก 
คุยเกี่ยวกับเร่ืองเพศ 
คุยแบบผ่อนคลายไม่เครียดจนเกินไป  เป็นเร่ือง

พดูง่ายแตท่ ายากจงั 
บ่อยครัง้เด็กวัย รุ่น เลือก ท่ีจะคุยกับเพ่ือนวัย

เดียวกันมากกว่าคุยกับพ่อแม่ แต่ไม่ต้องกังวล เพราะว่า
เป็นเร่ืองธรรมดาส าหรับเด็กวยัรุ่น สิ่งที่ส าคัญคือ พูดคุย
กบัลกูแบบเปิดเผย 

ข้อแนะน าส าหรับการคุยเร่ืองเพศกับลูก 
- หลีกเลี่ยงค าถามท่ีอ้อมค้อม วกไปวนมา ขอให้

คณุมีความมัน่ใจในการตัง้ค าถามและเรียกช่ือสิ่ง เหลา่นัน้
ตรงๆเลย 

- ขอให้คุณมีความอดทน ถ้าหากว่าถามครัง้แรก
แล้วไม่เป็นเหมือนดงัท่ีคุณคิดคาดหวงัไว้ และกลับท าให้
บรรยากาศการพูดคุยกัน เป็นเร่ืองน่าอาย ขอให้คุณอย่า
ท้อแท้ ถามใหมเ่ม่ือมีโอกาส 

 - เคารพในค าตอบของลูก ถ้าเขาไม่ต้องการพูด 
ขอให้คุณสร้างความไว้วางใจให้แก่ลูก และให้ลูกรับรู้ว่า
คณุยินดีให้ค าปรึกษาตลอดเวลา 

- ขอให้คณุคิดถึงด้านดีงามเร่ืองเพศ ถึงแม้คณุจะ
กังวลเก่ียวกับเร่ือง โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือโรคเอดส์  
การตัง้ครรภ์ท่ีไมพ่งึประสงค์ และความรุนแรงทางเพศ 

- คุณมีความคิดอย่างไรเก่ียวกับเร่ืองเพศ เมื่อ
สมยัท่ีคุณยังเป็นวนัรุ่นอยู่ คุณปรารถนาอะไรจาก พ่อแม่
ของคณุเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ลกูคณุคงคิดเหมือนกนั 

มอบความรับผิดชอบ ให้แก่ตัวเอง 
- ขอให้เช่ือใจลูก ค่อยๆปล่อยให้เขาเก็บเก่ียว

ประสบการณ์ เอง เพ่ื อ ท่ี จะสามารถเรียน รู้  มีความ
รับผิดชอบด้วยตวัเองได้ 

- อาจจะเป็นไปได้ว่า ลกูของคุณ รู้สกึชอบผู้หญิง 
ห รือ  ผู้ ชาย ห รือว่าทั ง้สองเพศ ขอให้คุณ เปิดใจ รับ
ความรู้สึกของลูกคุณ และปล่อยให้เขาค้นพบตัวตนของ
ตวัเอง  

- ส าหรับวัยรุ่น ไม่เพียงแต่เพ่ือนในวัยเดียวกัน 
หรือ ครู พ่อแมท่นูหวั เพ่ือนบ้าน เท่านัน้ท่ีเป็นบคุคลส าคญั  
คุณในฐานะพ่อแม่ เป็นผู้ตดัสินเองว่า จะสามารถหรือจะ
ยอม มอบความรับผิดชอบนีใ้ห้แก่เขา ได้หรือไม ่

ข้อมูลเพิ่มเตมิที่  
เว็ปให้ค าแนะน าปรึกษาเก่ียวกับเร่ืองเพศ   ของ

มลูนิธิสขุภาพทางเพศ  www.sangte-sexuelle.ch 
ผมหวงัเป็นอย่างย่ิงวา่ เร่ืองท่ีผมน ามาแบ่งปันกนั

อา่นนี ้จะเป็นประโยชน์กบัคณุแมห่ญิงไทยทัง้หลายบ้าง 
นะครับ  โปรดติดตามต่อ ฉบับหน้า ว่าผมจะมีอะไรมา
แบ่งปันกนั แตรั่บรองได้วา่ มีประโยชน์สดุๆๆครับ.... 
ท่ีมา: ส านกังานสขุภาพ รัฐเบริน์ Berner Gesundheit 
www.bernergesundheit.ch 

 

http://www.sangte-sexuelle.ch/
http://www.bernergesundheit.ch/
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         ปฏิทินกิจกรรม 

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

ใบสมคัรสมาชิก  

สมาคมหญิงไทยเพือ่หญิงไทย ในสวิตเซอร์แลนด์ 
 

     ช่ือ.........................................................................นามสกลุ................................................................. 
     ช่ือคูส่มรส...............................................................ท่ีอยู่..(ถนน,เลขท่ี).................................................. 
     เมือง..............................................รหสัไปรษณีย์..................โทรศพัท์................................................... 
     อีเมล์....................................................................... 
     ลายมือช่ือ................................................................วนัท่ี..................................................................... 
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     คา่บ ารุงสมาชิก รายบคุคล กลุม่ ชมรม ห้างร้านและองค์กรตา่งๆ ปีละ 50 ฟรังค์สวิส  
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วันเสาร์ที่ 3 พ.ค. 2016 
เวลา 09.30 - 17.30 น.  

สมัมนาเร่ือง “ส่ือรักในครอบครัว” และ“ส่ือสารด้วยหัวใจท าอย่างไรให้ลูกรับฟัง”  
โดยแพทย์หญิงอภิสมยั ศรีรังสรรค์ และคณะ จากศนูย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ 

ที่วัดศรีนครินทรวราราม 
วันอาทติย์ที่ 4 ก.ย. 2016 
เวลา 09.30 -17.30 น. 

  

วันครอบครัว และสัมมนาเร่ือง “ส่ือรักในครอบครัว” และ“ส่ือสารด้วยหัวใจท า
อย่างไรให้ลูกรับฟัง” โดยแพทย์หญิงอภิสมยั ศรีรังสรรค์ และคณะ 

 ที่ Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach  
วันท่ี 10-11 ก.ค. 2016 
เวลา 09.30 -17.30 น. 

การอบรมและ สมัมนาเร่ือง 
“เรียนรู้การให้ค าปรึกษา การส่ือสารกับคนรอบข้าง ตามหลักจิตวิทยา” 

โดยแพทย์หญิงอภิสมยั ศรีรังสรรค์ และคณะจากศนูย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ 
ท่ีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น 

 

 



                                
ห น้ า   30 

 รวงข้าว / สงิหาคม  2016 

 
 

วนัอาทิตย์ท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 / ค.ศ. 2016 
ณ Pfrundhaus, 3038 Kirchlindach เวลา 10:00 – 16:00 น. 

10:00 น. ลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชมุ  
10:30 น. ประธานกลา่วเปิดการประชมุ ทกัทายสมาชิก ผู้ เข้าร่วมการประชมุ แนะน าทีมแมค่รัว คณะกรรมการและ  
               ท่ีปรึกษาทัง้หมด และแนะน าผู้ตรวจสอบบญัชี  
10:45 น. รองประธาน รายงานกิจกรรมตา่งๆของสมาคมหญิงไทยฯปีท่ีผา่นมา ซึง่มีทัง้กิจกรรมท่ีเป็นของสมาคมฯ  
               โดยตรงและการร่วมมือกบัสมาคมอ่ืนๆ รวมทัง้หนว่ยงานของรัฐ ซึง่ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่นรู้สกึพงึพอใจ 
               เป็นอยา่งมากกบัการท างานของสมาคมหญิงไทยฯ  
11:00 น. เหรัญญิก รายงานงบดลุประจาปี 2558 / 2015   

  ผู้ตรวจสอบบญัชี คณุ Chantal รับรองงบดลุประจ าปี 2558 / 2015 ถกูต้อง  
  คณุ ชนิกา ซึง่ไมส่ามารถมาร่วมประชมุได้ด้วยตวัเอง มอบให้ตวัแทนคือคณุสมบตัิ อ่านหนงัสือรับรอง  
  งบดลุประจ า ปี 2558 / 2015 ถกูต้อง  

11:20 น. ประธานกลา่วแผนงานประจ าปี 2559 / 2016  
  -การสมัมนาในท่ีตา่งๆ ให้ค าปรึกษาและตอบปัญหาทาง โทรศพัท์ อีเมล์ เฟสบคุ เว็ปไซด ์วารสารรวงข้าว 
  และหนงัสือคูมื่อ โครงการพบจิตแพทย์ การร่วมมือกบัสมาคม อ่ืนๆ งานเทศกาลอาหารไทย และร่วมมือกบั 
  กงสลุสญัจร  

11:30 น. รับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั 
13:00 น. สมัมนาหวัข้อ กฎหมายประกนัสงัคม ในหนงัสือคูมื่อหน้า 117 และตอบค าถาม  
14:00 น. ตอบค าถามและปรึกษาสว่นตวั  
16:00 น. ประชมุคณะกรรมการและท่ีปรึกษา  
ผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 43 คน สมาชิกใหม ่4 คน   

 



 วันอาทิตย์ท่ี 5 มิถนุายน 2016 หญิงไทยไปให้ค าปรึกษาในงานกงสลุสัญจร  
จัดโดยสถานเอกอัครราชทตู ณ กรงุเบิร์น ท่ีโรงแรม International au Lac  เมือง ลกูาโน่ 

 

 
 

  



ประชมุสามญัประจ าปี 

วนัอาทิตยท่ี์ 1 พฤษภาคม 2016 ท่ี  Pfrundhaus Kirchlindach 

และ การสมัมนาเรือ่ง “เก็บผลประโยชนจ์ากการประกนัสงัคม” 

และ “กฎหมายพึงร ูส้ าหรบัเจา้ของกิจการ” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  

 

 


