
 

สานต่อท่ีพอ่ท า (ปณิธานของคนไทย) 
 

พวกเรามีภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 ติดอยู่ที่ฝาบ้าน 
เราชอบมองภาพของพระองค์ท่าน  แล้วก็ชื่นชมที่ท่านทรงท างานหนัก 

วันนี ้จะเป็นวันที่พวกเราจะไม่ใช่แค่มอง และแค่ช่ืนชมพระองค์ท่านอีกต่อไป... 
เราจะต้องเร่ิมสานต่องานของพระองค์ท่าน ไม่ว่าจะเป็นงานในโครงการพระราชด าริ 
ท าตามแนวทางปรัชญาค าสอนของพระองค์ท่าน หรือกระทั่งท าสิ่งต่างๆ โดยยึดถอื
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตัง้ เท่านีก้็นับว่าเป็นการสานต่องานของพระองค์ท่านแล้ว 

ครัง้นี ้ภาพของพระองค์ท่านจะเป็นเคร่ืองเตอืนใจให้พวกเราทุกคน...ลงมือท า 



ว า ร ส า ร เ พื่ อ ช า ว ไ ท ย ใ น ส ว ิต เ ซ อ ร์ แ ล น ด์  ปี ที่ 19 
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โครงการ เรยีนแกะสลกั ผกัและผลไม ้กบัคุณบุษยารตัน ์โสมภรี ์(ครูแจง) 
เมือ่วนัที ่11 ธนัวาคม พ.ศ 2559 ที ่Pfrundhaus Kirchlindach 

 

 
 

ขอขอบคณุ  
คณุ Arom และ  
Prof. Matthias Steinmann  

 

ปราสาท (Schlössli) Ursellen 
Konolfingen และ  
ปราสาท Wyl,  Switzerland 
http://www.schloss-wyl.ch 

 

ผูม้อีปุการคณุ ตอ่สมาคมหญงิไทยเพือ่หญงิไทย  
สวติฯ  เสมอมา   

     

 

http://www.schloss-wyl.ch/


 
เรยีนแกะสลกั ผกัและผลไม ้กบัคุณบุษยารตัน ์โสมภรี ์(ครูแจง) โครงการ 2 

เมือ่วนัที ่26 กมุภาพนัธ ์พ.ศ 2560 ที ่Pfrundhaus Kirchlindach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

        เมือ่วนัที ่15 กมุภาพนัธ ์2560 
        ประธานสมาคมหญงิไทยฯ คณุจารยี ์เคลเลอร ์คีรโีต 

        เขา้เยีย่มคารวะ และ มอบหนงัสอืคูม่อืการด าเนินชวีติฯ  
        “เสน้ทางสู่สวติเซอรแ์ลนด ์“ 

         แด ่ท่านรฐัมนตรวี่าการกระทรวงการตา่งประเทศ 

        นายดอน ปรมตัถว์นิยั  
        ผูส้นบัสนุนการก่อต ัง้สมาคมหญงิไทยหญงิไทย  
        เพือ่หญงิไทย สวติเซอรแ์ลนด ์เมือ่ 19 ปีทีแ่ลว้  
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รวงข้าว          ปีท่ี 19 ฉบับเดือนเมษายน 2560/2017 

 
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 
เฟสบุ๊ก 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 

…………………………………………...... 

บรรณาธิการ:  กหุลาบ ไทรโพธ์ิภู ่  
ฝ่ายศิลป์ : ชนิกา เกียรตินนัทน์ มาร์แชลล์ 
กองบรรณาธิการ : กวุลัยา รีเดอร์  อรัญญา อดูรี  
พิสูจน์อักษร : จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต 
นักเขียน : ก. ไตรค า นกฮกู พ่ีหญิงไทย ล าดวน   
โยทะกา แดบ่พุการี  เปสโลภิกข ุ เฟราฮีรชิ 
นักแปล : ศกัดา บวัลอย  แมล่ิง และวรีณา ฟอเรอร์    
ขอบคณุภาพปก จากโครงการสานตอ่ที่พอ่ท า และภาพประกอบในเลม่
จาก Beobachter และกเูกิล้ 
ขอบคณุภาพ ส.ค.ส.2560: สยาม เนียมน า 
 
 

สารบญั 

เร่ืองจากปก 
5 สานตอ่ ท่ีพอ่ท า 
เร่ืองจากเมอืงไทย 
6 ถวายอาลยั 
กฎหมายน่ารู้ 
8 กฏหมาย ท่ีเปล่ียนไป ปี 2560 
10 กฏหมายประกนัสงัคม ในสวิตฯ (ตอนท่ี 2)                                      
11 กฎหมายคุ้มครองบตุรนอกสมรส 
สรรหามาเล่า 
14 6 ปีท่ีรอคอย แล้วความสขุน้อยๆก็เบง่บาน 
15 อทุาหรณ์ สอนใจ 

17 เม่ือฉนัมาอยูบ้่านหลงัท่ี 2 
สขุภาพกาย ใจ 
18 ครอบครัว ครอบคน 
20        กฏ 4 ข้อ ในการกินให้ปลอดภยั  
สาระน่ารู้ 
12 สวิตเซอร์แลนด์ แบรนด์ท่ีอยูใ่นใจ 
21 เปิดอกลกู 
22 Mobbing 
24 การหางานในสวิตเซอร์แลนด ์
25 ร้องทกุข์ ในตา่งแดน   
หญิงไทย 
4 บทบรรณาธิการ และ สารจากประธาน 
26 ถามมา ตอบไป 
28 ปฏิทินกิจกรรม 
29 รายงานกิจกรรมสมาคมฯปี 2016 
30 รายงานการเงินสมาคมฯปี 2016

http://www.thaifrauenverein.ch/
mailto:vorstand@thaifrauenverein.ch
http://www.facebook.com/
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บทบรรณาธกิาร  
ถึงแม้ชี วิตของเรา จะเดินทางมาถึงปี ท่ี  ไม่

มี “ส.ค.ส.พระราชทาน” จากในหลวงรัชกาลท่ี 9 อีก
ต่อไป แต่การ “ส่งความสุข” ตามความหมายของการ์ด
อวยพรปีใหมจ่ากพระองค์ท่าน จะไมม่ีวนัหายไปไหน หาก
พวกเราชาวไทยร่วมกนั “สานค าสอน” ให้คงอยู่ในดวงใจ 
แ ล้ ว พ ร ะ อ ง ค์ จ ะ ท ร ง อ ยู่ กั บ พ ว ก เ ร า ต ล อ ด ไ ป 
เช่นเดียวกับ “ส.ค.ส.2560”  ฉบับ “สานค าสอน” ท่ีเห็นนี ้
ก็เป็นอีกหนึง่ตวัอย่างท่ีสะท้อนออกมาให้เห็น เป็นรูปธรรม
ได้อย่างชดัเจนแล้วว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภมูิพลอดลุยเดช” ไมไ่ด้ทรงหายไปไหน แตย่งัคงอยู่กบัเรา
ตลอดไป ตราบใดท่ี “ลูกของพ่อ” มองเห็นคา่ในค าสอนท่ี
ท่านเคยให้ไว้ แล้วน ามาสานต่อให้เกิดสิ่งดีๆ เพ่ือแผ่นดิน
ของพ่อ เพ่ือบ้านเมืองของเรา.... 

รวงข้าวฉบับแรกของปี คงไว้ซึ่งเร่ืองราว ท่ีอัด
แน่นไปด้วยสาระ และบนัเทิงเช่นเคย 

และขอเชิญชวนสมาชิก รวมทัง้ผู้สนใจร่วมงาน
ประชุมสามัญประจ าปี ในวันอาทิตย์ท่ี 21 พ.ค.นี  ้ท่ี 

Pfrundhaus Kirchlindach 
และร่วมฟังการสมัมนา ส่วนจะ
เป็นเร่ืองอะไร ต้องติดตามกัน
ตอ่ไป แล้วพบกนัคะ่ 
กหุลาบ ไทรโพธ์ิภู ่

สารจากประธาน 
สวัสดีค่ะเพ่ือนสมาชิก สารฉบับนีส้่งมาไกลจากอ าเภอ
เขมราฐ (ช่ือนีม้ี ความหมายว่า “ดินแดนแห่งเกษมสขุ” ) 
จงัหวดัอบุลราชธานี ริมฝ่ังแม่น า้โขง เขตแดนระหว่างไทย
และลาว โดยปกติในช่วงฤดหูนาวเหน็บในสวิตฯ ก็จะหลบ
ไปรับลม(แสน)ร้อนท่ีเมืองไทย และหาโอกาสเดินทาง ครัง้
นีส้ามเดือน ท าสถิติขึน้-ลงเคร่ืองบิน 18 ครัง้ เคร่ืองบิน
ไม่ได้วิเศษจนเกินไป แต่เป็นยานพาหนะชนิดหนึ่งซึ่ง
รวดเร็ว และถ้านับรวมการเดินทางด้วยรถบัสระหว่าง
จงัหวดั และรถยนต์ด้วย คงมากกวา่หมื่นกิโลเมตร  

ชีวิต คือการเดินทาง โดยส่วนตวัมองว่า ทุกขณะ
ของชีวิต ท่ีเคลื่อนไป เราได้พบ เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ได้
สัมผัส ได้ประสบการณ์ การเคลื่อนไหวท่ีเปรียบเหมือน
การเดินทาง เกิดขึน้ตลอดเวลา ไม่มีสิ่งใดหยุดน่ิง สิ่งใกล้
ตัว ในบ้าน นอกบ้าน ท่ีท างาน ทุกเหตุการณ์ ใหม่ -สด 
ทัง้หมด คนละท่ี คนละเวลา แต่บางครัง้สิ่งแวดล้อม
ประจ าวนั อาจดเูหมือนจ าเจ เราจงึต้องการออกไปให้ไกล
กว่านัน้  การออกเดินทางคือ การออกไปเรียนรู้  รับ
ประสบการณ์ใหม่ๆ  สิ่งแวดล้อมอื่นๆ เรียนรู้เพ่ือน ามาปรับ
ใช้ เม่ือการเดินทางสิน้สดุ เราจะกลบับ้านอย่างสดช่ืน เป็น
สขุ กลบัมาดแูลตนเองด้วยประสบการณ์ใหม่ๆ ท่ีได้รับมา  

พวกเราชาวหญิงไทยฯจึงสลับกันออกเดินทาง 
นานบ้าง สัน้บ้าง เพ่ือกลับมาด้วยแบตเตอร่ีท่ีเต็ม เพ่ือ
กลบัมารับใช้เพ่ือนๆด้วยความเบิกบาน หวงัวา่เพ่ือนๆชาว
ไทยและครอบครัว จะให้เวลากับการเดินทางแบบนีบ้้าง 
แล้วน าประสบการณ์ใหม่ๆ  มาแบ่งปันกนับ้างนะคะ 
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โดย ล าดวน 

เร่ืองจากปก ของรวงข้าวฉบับแรกของปี พ.ศ. 

2560 นี  ้ล าดวนขอน าเร่ืองราวของบุคคลกลุ่มหนึ่ง ท่ี

ล าดวนไม่รู้จกั ว่าพวกเขาเป็นใครกนับ้าง แต่เร่ืองราวสิ่งท่ี

พวกเขาท า ท าให้ล าดวนต้องน ามาบอกต่อ ด้วยหวังว่า 

พวกเราจะร่วมมือกบัพวกเขา สานตอ่ท่ีพ่อท า... 

เร่ิมต้นเดือน พฤษภาคม พ.ศ 2559 “เครือข่าย

สานต่อที่ พ่อท า” ได้ก่อก าเนิดขึน้ จากการรวมตัวของ

กลุ่มคนในวงการสื่อสารมวลชนและโฆษณา ท่ีมีความ

ตัง้ใจจะท าอะไรดีๆ เพ่ือ “พ่อ” ในโอกาสที่พระองค์ท่านขึน้

ครองราชย์ครบ 70 ปี ด้วยพวกเขาเช่ือวา่ วิธีดีท่ีสดุท่ีจะท า

ให้การฉลองครัง้นีย้ัง่ยืน คือ การสืบสานพระราชปณิธาน 

ด้วยการส่งต่อวิธีคิดในการท างาน และการด าเนินชีวิต ท่ี

พระองค์ท่านท าไว้เป็นแบบอย่าง ให้ประชาชนของท่านได้

น าไปปรับใช้ เป็นธรรมประจ าใจในการด าเนินชีวิต 

1 ตลุาคม พ.ศ 2559 เขาเปิดตวั “เดิน|ทาง|พ่อ” 

เป็นโครงการแรกของพวกเขา ตามแผน ท่ีพวกเขาวางไว้

นัน้ จะมีงานอื่นๆมากมาย ทยอยออกสู่สายตาชาวไทยใน

เวลาอันใกล้ โดยมีเพจสานต่อท่ีพ่อท า ในเฟสบุ๊ ก เป็น

พืน้ท่ีรวบรวมงานทัง้หมด  

แต่เมื่อวันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เกิดความ

สูญเสียครัง้ย่ิงใหญ่ในประวัติศาสตร์ชาติไทย กับการ

สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดลุยเดช ในความเศร้าโศกท่ีพวกเขามี เหมือนกบัคนไทย

ทุกคน ... เขาถามตวัเองว่า "สานต่อที่พ่อท า" จะไปต่อ

อย่างไร... และค าตอบท่ีได้ คือ พวกเขาควรสานต่อ สิ่งท่ี

เขาได้ตัง้ใจไว้ เพราะการแสดงความจงรักภกัดี และความ

อาลัย ท่ีดีท่ีสุดคือ การสานต่อท่ีพ่อท า เพราะสิ่งนีเ้อง 

"พ่อ" จะอยู่กับเราตลอดไป และไม่นาน พวกเขาก็ได้สืบ

สานพระราชปณิธาน ด้วยการจดัท า 70 ภาพ 70 ค าสอน 

ตลอด 70 ปี ท่ีทรงครองราชย์ โดยคดัเลือก 70 พระบรม

ราโชวาท และพระราชด ารัส ท่ีพระราชทานแก่ปวงชนชาว

ไทย ในวาระต่างๆ ประกอบกับพระบรมสาทิสลักษณ์ท่ี

บรรจงวาด และออกแบบด้วยความจงรักภักดีจาก 10 

ศิลปินร่วมสมยั โดยได้เผยแพร่วนัละ 10 ภาพ ตอ่เน่ืองกนั

เป็นเวลา 7 วัน ตัง้แต่วันท่ี 24-30 ตุลาคม พ.ศ. 2559 

เพ่ือให้ประชาชนชาวไทยได้เก็บบันทึก ส่งต่อ พร้อมยึด

เป็นแนวทางในการ ด าเนินชีวิตสืบไป...  

ทัง้ปกหน้าและปกหลงั ของวารสารรวงข้าว ท่ีอยู่
ในมือสมาชิกนี ้พวกเราได้ร่วมกันคดัเลือก ให้สอดคล้อง
กับการน ามาใช้ในการด าเนินชีวิต และการท างานของ
พวกเรา หากทุกคน อ่านแล้วคิด และน ามาใช้ด าเนินชีวิต 
แล้วชีวิตของเรา จะมีพ่อเป็นผู้น าทางเสมอ.... 

ส าห รับพวกเราชาวสมาชิกหญิงไทย เ พ่ือ
หญิงไทย สวิตฯ ล าดวนเช่ือมั่นเหลือเกินว่า พวกเราจะ
สานต่อท่ีพ่อท า ไปด้วยกนัอย่างแน่นอนใช่ไหมคะ่  เพราะ 
เพียงเรา สานตอ่ท่ีพ่อท า  "พ่อ" ก็จะอยู่กบัเราตลอดไป.... 
สนใจตดิตามเร่ืองราวของพ่อได้ที่ 
https://www.facebook.com/fulfillingfatherslegacy/  
และชมภาพ อีก 68 ภาพได้ท่ี 
http://www.chicministry.com/70-years-royal-duties/  

https://www.facebook.com/fulfillingfatherslegacy/
http://www.chicministry.com/70-years-royal-duties/
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โดย นกฮกู 

 

มีคนถามวา่ ช่วงนีก้ลบัไปอยู่เมืองไทยหลายเดือน 
มีอะไรจะเล่าสู่กันฟังบ้าง คิดว่าคงไม่พ้นเร่ืองเก่ียวกับ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิต
ลาธิเบศรามาธิบดี จกัรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรม
นาถบพิตร หลงัการเสด็จสูส่วรรคาลยัเมื่อวนัท่ี 13 ตลุาคม 
พ.ศ. 2559 ท่ีผ่านมา พสกนิกรไทยทั่วโลก ต่างโศกเศร้า
อาดรู ร ่าไห้ หลัง่น า้ตากบัความสญูเสียครัง้ย่ิงใหญ่นี ้ ทรง
ครองแผ่นดินโดยธรรม ยาวนานถึง 70 ปี ดงันัน้ คนรุ่นเรา
ส่วนใหญ่จึงเกิดใต้พระบรมโพธิสมภาร และในประเทศท่ีมี
พระมหากษัตริย์ท่ีรักพสกนิกรมากกว่าสิ่งใด ทรงเป็น
พระมหากษัตริย์นกัพฒันา ท่ีทรงดแูลทกุข์สขุ ความเป็นอยู่
ของพสกนิกรดัง่ลกูหลาน  

แม้เวลาจะผ่านมาหลายเดือนแล้ว ความโศกเศร้า
ยงัมิได้จืดจางจากหวัใจของเราเหล่าชาวไทย ทัง้ในประเทศ
ไทย และท่ีอยู่ในตา่งประเทศ ทางส านกัพระราชวงัอนุญาต
ให้พสกนิกร ได้รับโอกาสเข้าไปน้อมถวายบังคมพระบรม
ศพ ในพระท่ีนัง่ดสุิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวงั ใน
แตล่ะวนั จงึมีชาวไทยทัว่ทกุสารทิศ เดินทางมากราบถวาย
บังคมพระบรมศพ บางวนัมีจ านวนหลายหมื่นคน  ท าให้
ต้องรอเข้าแถว เป็นเวลานาน บางราย รอเพียง 1 ชั่วโมง 
แต่ส่วนใหญ่ต้องรอนานเป็น 10 หรือนานกว่านัน้ เกือบ 20

ชัว่โมง ขึน้กบัว่าเป็นเวลาไหน หรือเป็นวนัเทศกาล วนัหยดุ 
เพราะในวนัหยุดเช่นปีใหม่ มีประชาชนไปมากกว่า 7 หมื่น
คน ลองคิดดูว่าจะต้องรอนานเท่าใด บางคนเดินทางมา
จากตา่งจงัหวดัไกลๆ เดินทางข้ามคืน ข้ามวนั 2-3 วนั แล้ว
ต้องมายืนรอ นัง่รอ ท่ามกลางอากาศร้อนจดั อีกเป็นเวลา
หลายชั่วโมง แต่สิ่งเหล่านีไ้ม่ใช่อุปสรรค แม้จะเหน่ือย
เมื่อยล้าเพียงใด ก็ไม่มีใครแสดงอาการ ทุกคนมีความ
อดทนอย่างย่ิง ด้วยในหัวใจของตน เห็นแต่ภาพการทรง
งาน ตรากตร าพระวรกายของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ  ท่ีพระเสโทไหลอาบพระพักตร์ 
และฉลองพระองค์ท่ีเปียกชุ่ม ท่านทรงงานมายาวนานกวา่
นัน้  หลายคนไปกราบถวายอาลัยแล้ว 3-4-5-6 ครั ง้ 
นอกจากนีย้ังมีหมู่คณะท่ีเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม วนัละ
หลายกลุ่ม และหลายคน ไม่เคยมีโอกาสเข้าเฝ้าใกล้ชิด 
ขณะทรงพระชนม์ชีพ การเข้าน้อมกราบถวายบังคมพระ
บรมศพ ขอเป็นครัง้หนึ่งในชีวิต เท่านีเ้อง ก็ปลืม้จนน า้ตา
ไหล ทุกคนมีโอกาสเข้าไปกราบถวายสักการะเบือ้งหน้า
พระบรมโกศ  

 

บรรยากาศทั่วไป 
ทุกหนแห่ง ทุกมุมเมือง ในอาคาร ในร้านค้า ใน

สถานท่ีทุกแห่ง ตามท้องถนน ประดบัด้วยพระบรมฉายา
ลกัษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในพระบรมโกศ พร้อม
ค าถวายอาลัย ประชาชนมากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ 
พร้อมใจกันแต่งกายไว้ทุกข์ แสดงให้เห็นว่าประชาชนยัง
ร าลกึถึงพระมหากรุณาธิคณุของพระองค์ท่าน อย่างไม่จืด
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จาง ทัง้ประเทศแต่งกายเป็นสีเดียวกัน ทัง้หญิงและชาย 
ด าทัง้ชุดหรือขาว-ด า ความจริงก็สะดวกและเรียบง่าย 
ขณะเดียวกัน ก็ท าให้เราระลึกถึงท่านตลอดเวลา จึงมี
เร่ืองราวมากมาย ท่ีสื่อสารผ่านทกุช่องทางเก่ียวกบั “แผนท่ี
ชีวิตของพ่อ” หรือ “เดินตามรอยเท้าพ่อ” เพ่ือเตือนตนเองท่ี
จะก้าวเดินตามรอยพระบาทต่อไป ทีวี ทุกช่อง เผยแพร่
พระราชกรณียกิจย้อนหลัง เป็นระยะๆ อย่างต่อเน่ือง 
เพราะเป็นเร่ืองราวเล่าขาน ได้อย่างไม่รู้จบ อีกทัง้ย า้เตือน
ผู้ชมให้ได้รับทราบว่าทรงงานตรากตร าเพ่ือพสกนิกรอย่าง
หาท่ีเปรียบมิได้ 

 
 

พระที่ น่ังดุสิตมหาปราสาท  (ข้อมูล วิกิพีเดีย) 
เมื่อปี พ.ศ. 2332 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลกมหาราช  โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระท่ีนั่งดุสิตมหา
ปราสาทขึน้ บนพืน้ท่ีซึ่งเคยเป็นท่ีตัง้ของ พระท่ีนั่งอมรินท
ราภิเษกมหาปราสาท ซึง่ถูกฟ้าผ่าไหม้จนหมด 
จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง
มหาปราสาทขึน้ใหมบ่นพืน้ท่ีเดิม นามวา่  
พระท่ีนัง่ดสุิตมหาปราสาท 

พระที่ น่ังดุสิตมหาปราสาท  เป็น
พระท่ีนัง่องค์ประธานของหมู่พระมหาปราสาท 
ใ น  พ ร ะบ ร มมห า ร า ช วั ง  ตั ้ง อ ยู่ ใ น เ ข ต
พระราชฐานชัน้กลาง ทางทิศตะวนัตกของพระ
ท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท มีพระท่ีนั่งพิมานรัตยา 
พระปรัศว์ซ้าย พระปรัศว์ขวา และ เรือนบริวาร 
หรือ เรือนจันทร์ ต่อเน่ืองทางด้านหลงัในเขตพระราชฐาน
ชัน้ใน พระท่ีนัง่องค์นี ้ได้รับยกย่องวา่เป็นสถาปัตยกรรมชัน้

เอกของกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นพระท่ีนัง่ทรงไทยแท้องค์
เดียว ในพระบรมมหาราชวงั โดยเฉพาะเรือนยอดพระมหา
ปราสาท (กุฎาคาร) มีรูปทรงต้องด้วยศิลปะลักษณะอัน
วิจิตรงดงาม 

ความภูมิใจท่ีได้เกิดเป็นคนไทย ในแผ่นดินไทย 
ปณิธานท่ีจะเดินตามรอยพระบาท เพ่ือตอบแทนคุณ
แผ่นดิน ถวายแดพ่ระองค์ท่าน ทางหนึง่ท่ีเราสามารถท าได้
คือการสานต่อพระราชภารกิจ ท่ีทรงพระราชทานไว้ 
จ านวนมากมายหลายพนัโครงการ ในทกุสาขา เพ่ือการอยู่
ดีมีสุขของประชาชน และเพ่ือพัฒนาประเทศชาติ เราไม่
สามารถท าได้ทุกอย่าง แต่จะตัง้ใจตามพระราชปณิธาน
เท่าท่ีจะท าได้ หรืออย่างน้อยการช่วยเหลือคนรอบข้าง ให้
เป็นคนที่ไมส่ร้างภาระแก่ผู้ ใด  

ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ …… 
 
 

 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2332
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%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%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%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%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99_(%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99_(%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3


 

                                
ห น้ า   8 

 รวงข้าว / เมษายน 2017 

 
 

สวัสดีครับเพ่ือนสมาชิก ชาวสมาคมหญิงไทยฯ 
รวงข้าวฉบับแรกของปีนี  ้ผมได้น าเ ร่ืองราวเ ก่ียวกับ
กฏหมายท่ีมีการเปลี่ยนแปลง มาบอกเล่าให้กับทุกท่าน
เหมือนเช่นปีท่ีผ่านมา ปีนีม้ีอะไรท่ีน่าสนใจบ้างนัน้ ไป
ติดตามกนัเลยครับ 

 

การหลีกเล่ียงภาษี:     
ธ น า ค า ร ใ น ป ร ะ เ ท ศ
สวิตเซอร์แลนด์ทุกแห่ง มี
หน้าท่ี ต้องเปิดเผยข้อมูล
ของลูกค้าชาวต่างชาติ  
(เช่น ช่ือ เบอร์บัญชี และ 
จ านวนเงินฝาก) และส่ง
ข้อมูลให้แก่สรรพากรแห่ง

สมาพนัธรัฐสวิส ซึง่ทางกรมสรรพากรแห่งสมาพนัธรัฐสวิส 
ก็จะสง่ข้อมลูของลกูค้าเหลา่นัน้ ตอ่ไปยงัสรรพากรประเทศ
ต้นทาง โดยจะเร่ิมส่งข้อมูลตัง้แต่ปี พ.ศ 2561 ซึง่ก็คือปี

หน้านัน่เอง เช่นเดียวกนัทางสถาบนัการเงินตา่งชาติใน
แต่ละประเทศคู่สญัญา ก็มีหน้าท่ีส่งข้อมูลบญัชีลูกค้า
ชาวสวิส ให้แก่สรรพากรของประเทศตวัเอง และหนึ่งปี
หลังจากนัน้ ก็จะต้องส่ง ข้อมูลใ ห้สรรพ ากรแห่ง
สมาพนัธรัฐสวิสตอ่ไป การแลกเปล่ียนข้อมูลอตัโนมตัินี ้

เป็นมาตรการป้องกันการหลีกเ ล่ียงภาษี ซึ่ง เ ป็น
ข้ อ ต ก ล ง สัญญ า ท วิ ภ า คี  ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
สวิตเซอร์แลนด์และสหภาพยุโรป และคาดว่าอีก 70 
ประเทศอ่ืนๆ ก็จะด าเนินการตามเชน่กนั   
 

หย่าร้าง:  
เม่ือหย่าร้างกัน เงินฝากสะสมในกองทุนหลงั

เกษียณ ท่ีมีระหว่างการจดทะเบียนสมรส จะถกูน ามา
แบ่งคร่ึง โดยจะค านวณจาก วันท่ีจดทะเบียนสมรส 
จนถึง วนัท่ี เร่ิมด าเนินเร่ืองขอหยา่ และกฏหมายใหม่
นี ้ก็ครอบคลมุไปถึงคูส่มรสท่ีเกษียณ 

 
 

แล้ว หรือผู้พิการท่ีได้รับเงินบ านาญทุพพลภาพด้วย
เช่นกัน (กฏหมายเก่า ถ้าครบเกษียณงาน หรือได้รับ
เงินบ านาญทพุพลภาพ เงินฝากนีจ้ะไมถ่กูแบง่) ส าหรับ
ผู้ ท่ีหย่าขาดกันไปก่อนหน้านีแ้ล้วนัน้ ก็สามารถย่ืน
เร่ืองต่อศาล เพ่ือขอแบ่งเงินฝากสะสมย้อนหลังได้ 
จนถึงสิน้ปีนี ้ ถ้าหากมีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนดไว้ 
 

อุบัตเิหตุ:  
ผู้ ท่ีอายุครบรับเงิน

บ านาญ (ชายอายุ  65 ปี  /  
หญิงอาย ุ64 ปี) ตามกฏหมาย
ใหม่ เงินบ านาญนีจ้ะลดลง 
ถ้าหากว่า ณ เวลาท่ีประสบ
อุบัติ เหตุ  บุคคลนั น้มี อายุ
มากกว่า 45 ปี การลดเงินบ านาญนี ้สูงสุดถึง 40 % ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กับระดบัความทุพพลภาพ และอายุของผู้มีสิทธิรับ
เงินสวสัดิการนี ้ผู้ที่ไม่ถูกลดเงินบ านาญ คือ บุคคลท่ีจะ
เกษียณอายุงานในปี พ.ศ. 2567  ส่วนบุคคลใดท่ีป่วย 
เน่ืองจากการท างานกบัแร่ใยหิน (Asbest) มีสิทธิท่ีจะได้รับ
เงินคา่เสียหาย เร่ิมตัง้แตม่ีอาการป่วย  
 

หนีส้ิน:  

 
เร่ิมแต่นี ้ใบแจ้งหนีส้ิน ท่ีออกก่อนปี พ.ศ. 2540 

(ค.ศ. 1997) จะหมดอายุความ กฏหมายใหม่นี  ้บังคบัใช้
ทัว่ประเทศสวิตฯ  ซึง่ระบุไว้ว่า ใบแจ้งหนีส้ิน ท่ีมีอายุเกิน
กว่า 20 ปีขึ น้ ไป จะถูกจ าหน่ายออกจากระบบ และ
กฏหมายใหม่อีกข้อ  คือ  กองมรดกท่ียังไม่ได้แบ่ง 

กฏหมาย ทีเ่ปลีย่นไป ต ัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2560 
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สามารถบังคบัขายทอดตลาดได้ ถึงแม้ว่าลูกหนีจ้ะอาศัย
อยู่ต่างประเทศ แต่ทัง้นี เ้จ้าของมรดก  ต้องอาศัยอยู่ ท่ี
ประเทศสวิตฯ ก่อนตาย  
 

ดื่มแอลกอฮอล์กข็ับรถได้: 

 
พนกังานอาสาสมคัรดบัเพลิง สามารถด่ืมเบียร์

ได้ในเวลาว่าง และสามารถขับรถดับเพลิงได้ เพราะ
ตามกฏหมายใหม่ อนุญาตให้มีระดบัแอลกอฮอล์ใน
เลือดได้ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม เช่นเดียวกันกับผู้ ฏิบตัิ
หน้าท่ีขับรถฉุกเฉิน ไม่ว่าจะอยู่ระหว่างการปฏิบัติ
หน้าท่ี หรือระหวา่งรอเรียกให้ท างานฉกุเฉิน  
 

ไฟฟ้า:  
ค่าใช้จ่ายส าหรับพลงังานทดแทนใหม่สูงขึน้จาก 

อัตรา 1.3 Rappen เป็น 1.5 Rappen ต่อ กิโลวัตต์ ถึง
กระนัน้บริษัทผู้ ให้บริการไฟฟ้า  ก็ลดอัตราค่าไฟฟ้าลง 
เพราะซือ้ไฟฟ้าได้ถูกลง ในส่วนของครัวเรือนท่ีใช้ไฟฟ้า
เพียง 4,500 กิโลวตัต์ ตอ่ปีนัน้ จะลดคา่ใช้จ่ายไฟฟ้าได้โดย
เฉลี่ยถงึ 2% ประหยดัไปได้อีก 20 ฟรังค์  อตัราคา่ไฟฟ้าใน
เ ข ต อ า เ ภ อ ต่ า ง ๆ  ส า ม า ร ถ ดู ข้ อ มู ล ไ ด้ ท่ี  
www.strompreis.elcom.admin.ch 
 

งาน: ส่งเสริมการศึกษาต่อเน่ือง 
กฏหมายใหม่ มีการบัญญัติเพ่ิมในส่วนของการ

สง่เสริมการศกึษาตลอดชีพให้แก่ลกูจ้าง แตไ่มไ่ด้บงัคบั ให้
เจ้านาย เป็นผู้ จ่ายค่าการศึกษาต่อเ น่ืองแก่ลูก จ้าง 
นายจ้างจะต้องจ่าย ก็ต่อเมื่อ นายจ้างเป็นผู้ออกค าสัง่ 
และเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท หรือว่าตามท่ีระบุไว้
ในสญัญาข้อตกลงแล้วแต่เง่ือนไขท่ีมี กบัสภาองค์กรสาขา
อาชีพนัน้ๆเป็นกรณีไป   

เงนิช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์:   
แม่ห รือพ่อ  ท่ี เลี ย้ งลูกคนเดียว  และ รับเ งิน

ช่วยเหลือสงัคมสงเคราะห์ จะถูกให้ออกไปหางานท าเร็ว
ขึน้ หรือให้เข้าอบรมในโครงการบูรณาการเพ่ือเตรียมตวั
ท างาน นัน่คือ เมื่อลกูคนเลก็อายคุรบ 1 ปี ก็จะต้องออกไป
หางานท าแล้ว ซึ่งแต่ก่อน จะออกไปหางานท า เมื่อลูกคน
เลก็อายคุรบ 3 ปี 
 

ความเป็นสวิส “ผลิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์” 
จ ากัดไว้เฉพาะกับสินค้าของสวิตเซอร์แลนด์เท่านัน้ 

ค าว่า “ผลิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์” อนุญาต
ให้ใช้ได้เฉพาะกบัสินค้าหรือบริการ ท่ีมีคณุสมบตัิครบตาม
เง่ือนไขเท่านัน้ เช่น ของใช้จ าเป็นในชีวิตประจ าวนั วตัถดุิบ
ท่ีน ามาใช้ 80 เปอร์เซ็นต์ ต้องผลิตจากสวิตเซอร์แลนด์ 
ส าหรับสินค้าอุตสาหกรรม (เช่น นาฬิกา มีด) จะต้องมี
คา่ใช้จ่ายในการผลิต 60 เปอร์เซน็ต์ ในสวิตฯ (เช่น คา่จ้าง)  
และสญัลกัษณ์ “กากบาทสวิส” อนญุาตให้ใช้ได้กบัสินค้า
เช่นเดียวกนั ไมจ่ ากดัเฉพาะด้านบริการเท่านัน้  
 

คอร์สสุนัข: ไม่บังคับอีกต่อไป 
เมื่อเกือบ 10 ปี

ท่ีผ่านมา กฏหมายทั่ว
ประเทศสวิตฯ ระบุว่า 
เ จ้าของสุนัข  ต้อง เ ข้ า
คอ ร์ ส  ก า ร เ ลี ย้ งสุนั ข 
กฏหมายนี ้ยกเลิกแล้วตัง้แต ่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ 2560  
แต่ทัง้นี  ้ทางรัฐบาลของแต่ละรัฐ  ยังสามารถออกกฏ
ข้อบังคับใช้ได้ต่อไป ตัวอย่างเช่น ในรัฐซูริค มีกฏหมาย
บงัคบัให้เจ้าของสนุขัท่ีเลีย้งสนุขัตวับกึๆ ใหญ่ๆ ต้องไปเข้า
คอร์สดงักลา่ว.... 
 
ที่มา : Beobachter ฉบับวันที่ 8 ธันวาคม 2016 
เร่ืองโดย: Michael Krampf  
ภาพประกอบโดย Martin Haake 
แปลโดย ศกัดา บวัลอย 

https://www.strompreis.elcom.admin.ch/
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โดย นกฮกู 

เมื่อฉบับ เดือนธันวาคม 2559 / 2016 ได้เล่าถึง
กฎหมายประกนัสงัคม ระบบสามเสา แตเ่ลา่ไปเพียงเสาที่ 
1 เท่านัน้ ในฉบับนี ้จะขอเล่าถึงเสาที่  2 ว่าคืออะไร มี
ประโยชน์ตอ่ผู้มีประกนัอย่างไร  

 

ก่อนอื่นขอกล่าวทบทวนท่ีมาท่ีไปของ กฎหมาย
ฉบบันี ้ตามย่อหน้าข้างลา่งนี ้ 

สวิตเซอร์แลนด์ บญัญัติกฏหมายประกนัสงัคม 
เร่ิมใช้มาตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2490 / ค.ศ. 1947 นัน่คือ เร่ิมมีมา
ประมาณ 70  ปีแล้ว กฏหมายนี ้เอือ้ประโยชน์ต่อสังคม 
เพ่ือดแูลให้ประชากรทุกระดบั ทุกช่วงอายุ มีความเป็นอยู่
สขุสบายพอประมาณ เม่ือประสบวิกฤติทางเศรษฐกิจ และ
เมื่อท างานเลีย้งชีพ ก็บัญญัติส่งเสริมให้มีการออมทรัพย์
เพ่ือสะสมไว้ใช้เมื่อถึงวัยเกษียณอายุ เพ่ือให้อยู่อย่างสุข
สบายเท่าเทียมกบัครัง้ท่ียงัอยู่ในวยัท างาน  

ส าหรับสมาชิกของหญิงไทยเพ่ือหญิงไทย คง
คุ้นเคยกับระบบประกันสงัคม ซึ่งเราได้รวบรวมโดยย่อไว้ 
ในหนงัสือคูม่ือการด ารงชีวิตในสวิตเซอร์แลนด์ “เส้นทางสู่
สวิตเซอร์แลนด์” บทท่ี 9  หวัข้อ “กฏหมายประกนัสงัคม”  
หน้าท่ี 116  ถงึอย่างไร ข้อมลูในหนงัสือเป็นเพียง ข้อความ
โดยย่อ และข้อมลูบางอย่างอาจเปลี่ยนแปลง ตามบญัญัติ
กฏหมาย ซึง่รัฐบาลได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา 

เช่น จ านวนการจ่ายค่าประกนัสงัคม การรับเงินสวสัดิการ 
เป็นต้น 
เสาท่ี 1 นัน้ เป็นรากฐานเบือ้งต้นเพ่ือดูแลประชากรทัว่ไป
ให้อยู่กิน อย่างพอเพียง ยามแก่เฒ่า ยามเจ็บป่วย ยามท่ี
ก าพร้า หรือเป็นม่าย เน้นค าว่าพอเพียง คือรัฐจะจ่ายให้
ในจ านวนจ ากดัขัน้ต ่า ซึง่ต้องใช้จ่ายอย่างประหยดัมธัยสัถ์ 
เพ่ือสิ่งท่ีจ าเป็นในการด ารงชีวิต เพราะส าหรับคนท างาน 
จ านวนเงินสูงสุดท่ีได้รับหลังเกษียณ คือ ไม่เกิน 2,350 

สวิสฟรังค์ ต่อเดือน ไม่ว่าคุณจะจ่ายเข้ากองทุนไปแล้ว
เท่าไร จึงมีกฏหมายท่ีจะช่วยให้สถานะทางการเงินในบัน้
ปลายชีวิตดีขึน้ คือเสาที่ 2 หรือ การประกนัเงินสะสมจาก
การท างาน ก าหนดไว้เพ่ือคนท่ีมีรายได้จากการท างาน เบีย้
ประกนัจะถกูหกัจากเงินเดือน 
เสาที่  2 การประกันนีจ้ะคุ้ มครองกรณีทุพพลภาพ ตาย 
หรือ/และ ได้รับเงินผู้ สูงวัยหลังเกษียณ เป็นการประกัน
รายได้ส าหรับคนท่ีท างาน ทัง้ท่ีเป็นลูกจ้าง (กฏหมาย
บังคับ) และผู้ ท่ีท างานส่วนตัว (มีสิทธ์ิท าประกัน แต่
กฏหมายไม่บังคับ)  จึงเรียกการประกันประเภทนี ้ว่า 
Berufliche Vorsorge (BVG) (caisse de pension (LPP) 
cassa pensioni (LPP)) ห รือPensionskasse (PK) การ
ประกันเงินสะสมจากการท างาน ซึ่งจ านวนเบีย้ประกัน
ขึน้กบัรายได้และอายุ ของผู้ เอาประกนั กรณีท่ีเป็นลกูจ้าง 
การจ่ายเงินประกันมีสองส่วนคือท่ีลูกจ้างและนายจ้าง 
แบ่งจ่ายจ านวนเท่ากนั  

การจ่ายเงนิประกัน 
หลกัการ ในการค านวนการจ่ายเงินสะสมของเสาท่ี 2 
การค านวนเงินประกันท่ีต้องจ่าย ตามฐานของเงินเดือน
และอายุนัน้ ผู้ เอาประกัน มีสิทธ์ิจ่ายเงินประกันตามท่ี
กฎหมายบังคบั เมื่อท างานและมีเงินเดือนตัง้แต่ 21,150 
สวิสฟรังค์ต่อปี (ข้อมูลปี 2017/2560) มีอายุครบ 17 ปี
บริบูรณ์ขึน้ไป เงินเดือนสงูสดุไม่เกิน 84,600 สวิสฟรังค์ตอ่
ปี (เงินเดือนสูงกว่านัน้ ต้องการจ่ายเงินประกัน เป็นการ
เก็บเงินสะสม สามารถท าได้ด้วยความสมคัรใจ) 
 

กฏหมายประกนัสงัคม

ในสวติเซอรแ์ลนด ์ (ตอนที ่2)                          
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จ านวนเงินประกนัท่ีต้องจ่ายคิดตามอายุ ดงันี ้ 
อาย ุ25-34 ปี จ่าย 7% ของเงินเดือน  
อาย ุ35-44 ปี จ่าย 10% ของเงินเดือน  
อาย ุ45-54 ปี จ่าย 15% ของเงินเดือน  
อาย ุ54-64/65 ปี จ่าย 18% ของเงินเดือน  
กรณีท่ีท างานส่วนตัว มีสิทธิจ่ายเงินประกัน(ไม่บังคับ) 
ด้วยความสมคัรใจ จ านวน 20% ของรายได้ แต่จ่ายได้ไม่
เกิน 33,840 สวิสฟรังค์ต่อปี เงินทัง้หมดน าเข้ากองทุนเงิน
สะสมของบริษัท หรือของบริษัทประกัน ซึ่งนายจ้างให้
ความไว้วางใจ เงินสะสมนีจ้ะได้ดอกเบีย้จ านวนหนึง่ด้วย  
 

ผลประโยชน์เป็นจ านวนเงนิที่จะได้รับ 
บ านาญ จ านวนเงินซึ่งผู้ รับผลประโยชน์จะได้รับ คิดเป็น 
6.8% ของเงินสะสมท่ีมีทั ง้หมด เช่น มีเ งินเก็บสะสม 
100,000 สวิสฟรังค์ ดงันัน้ 6.8% เท่ากบั 6,800 สวิสฟรังค์
ตอ่ปี เป็นต้น 
บ าเหน็จ  กรณีท่ี  ผู้ มีประกัน ต้องการเงินก้อน แทน
เงินเดือน หรือขอก่อนเกษียณอายุ สามารถขอได้ในกรณี
ดงัตอ่ไปนี ้

➢ น าเงินไปลงทนุท าธุรกิจสว่นตวั 
➢ ต้องการใช้เงินในการซือ้ท่ีอยู่อาศยั (ถ้าอายุต ่ากว่า 50  ปี 

ขอเบิกได้ทัง้หมด ถ้าอายุเกิน 50  ปี เบิกได้เพียงบางส่วน
เท่านัน้) 

➢ เม่ือย้ายถ่ินออกนอกประเทศ EU/EFTA  
➢ การได้รับเงินประกนัสะสมจากการท างาน ไม่มีก าหนดขัน้

สงูสดุ แตจ่่ายให้ตามจ านวนเงินสะสมท่ีมีอยู่ ซึง่ตา่งกบัเงิน
ประกนัเสาท่ี 1  
ท่ีเลา่มานีค้ือ ข้อมลูเบือ้งต้น สามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี 
Help Point  BVG โทรศพัท์ 0800 80 80 80  
วนัจนัทร์-วนัศกุร์ เวลา 08:00-18:00 น.   
หรือสอบถามเบือ้งต้น ท่ีสมาคมหญิงไทยเพ่ือหญิงไทย เรา
ยินดีช่วยหาข้อมลูให้นะคะ 
อ้างอิง: https://www.kmu.admin.ch 

 

โดย ก.ไตรค า 

เพราะโลกปัจจุบัน เรามีสิทธ์ิเลือกในการใช้ชีวิต
มากขึน้ จึงมีชายหญิงหลายคู่อยู่ด้วยกันจนมีบุตร โดย
ไม่ได้จดทะเบียนสมรส บุตรท่ีเกิดจากบิดามารดาท่ีไม่ได้
จดทะเบียนสมรสจงึเรียก “บุตรนอกสมรส” 
 รัฐบาลสวิส มีกฏหมายใหม่ ซึ่ง มีผลบังคับใช้ 
ตัง้แต ่1 มกราคม 2017 เพ่ือคุ้มครองให้ “บุตรนอกสมรส”                   
ได้รับสวัสดิการเท่าเทียมกับ ”บุตรในสมรส” ทัง้นีเ้พ่ือให้
ผู้ เยาว์ทุกคนได้รับการดแูลอย่างเหมาะสม และมีความสขุ
ตามอตัภาพ ซึ่งประเทศสวิตฯ ให้ความส าคญัในการดแูล
เดก็เป็นอย่างย่ิง  
 ส าหรับจ านวนเงินค่าเลีย้งดู และระยะเวลาท่ีต้อง
จ่าย ศาลเป็นผู้ ตัดสิน  โดยพิจารณาจากสภาพทาง
เศรษฐกิจของฝ่ายท่ีจะต้องจ่ายคา่อปุการะเลีย้งด ู

ส าหรับสมาชิกสมาคมหญิงไทยเพ่ือหญิงไทย ทุก
ท่านได้รับคู่มือการด ารงชีวิตในสวิตเซอร์แลนด์แล้ว กรุณา
อ่านรายละเอียดได้ท่ีหน้า 99 หัวข้อการจ่ายค่าเลีย้งดู ขอ
เรียนให้ทราบว่า ขณะนีม้ีกฏหมายบังคับใช้แล้วเพ่ือเด็ก
ทกุๆคน  

ถ้าบุตรยังเป็นผู้ เยาว์ บิดาหรือมารดา จะน าเงิน
จาก Pensionskasse (D),caisse de pension (F) ออกมา
หมดไมไ่ด้ ในกรณีท่ีบิดาไมม่ีรายได้เพียงพอส าหรับจ่ายค่า
อุปการะเลีย้งดูบุตร มารดาจ าต้องขอเงินช่วยเหลือจาก
สงัคมสงเคราะห์ เงินสว่นนีม้ารดาไมต้่องจ่ายคืน 
ญาติ เช่น ปู่  ย่า ตา ยาย หรือญาติอื่นๆ ไม่จ าเป็นต้องเข้า
มารับผิดชอบในการอปุการะ เจ้าหน้าท่ีพิทกัษ์สิทธิเด็ก จะ
เข้ามาเป็นผู้ พิจารณา….. 
ที่มา: Beobachter Nr. 24, 25. November 2016 
und Internetseite des Bundes, 
Medienmitteilung vom Januar 2017 
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โดย แดบ่พุการี 

 

แบรนด์-ยี่ ห้อ คือ ช่ือ ค าเรียกเฉพาะ รูปแบบ 
ตรา หรือเอกลกัษณ์อื่นๆท่ีบ่งบอกแยกสินค้าของผู้ขายคน
หนึ่ง ออกจากผู้ ขายอื่นๆ แบรนด์ถูกน ามาใช้ทางธุรกิจ 
การตลาด และการโฆษณา  

จะเป็นเช่นไรหากคณุ หรือฉนัเป็นแบรนด์ จริงๆ 
แล้วเราต่างเป็นแบรนด์ไม่แบบใดก็แบบหนึ่ง เพ่ือนๆของ
เรา หรือผู้ คนท่ีพบเจอเรา ต่างมีมุมมองเก่ียวกับตวัเรา ไม่
วา่จะเป็น ตลก มีเมตตา เจ้าอารมณ์ ฉลาด สวย สร้างสรรค์ 
ดงันัน้อาจกลา่วได้วา่ ความหมายของย่ีห้อใด ย่ีห้อหนึง่ คือ
สิ่งตา่งๆท่ีผู้คนนกึถงึ เม่ือพดูถงึสิ่งของ หรือบคุคลนัน้ๆ  
แล้วถ้า สวิตเซอร์แลนด์เป็นยี่ ห้อล่ะ     ผู้ คนจะพูดถึง
ประเทศของเราอย่างไร แท้จริงแล้ว ฟิวเจอร์แบรนด์ มี
หน้าท่ีท าสิ่งนีโ้ดยเฉพาะ พวกเขาจะศึกษาว่า  ผู้ คนคิด
อย่างไร เก่ียวกบัย่ีห้อ และย่ีห้อต่างๆมีความเสมอภาคกัน
อย่างไรในกลุม่ประชากร และท าการจดัอนัดบัย่ีห้อนัน้ๆ  
จากรายงานล่าสุดระบุว่า “ดัชนียี่ ห้อประเทศ” (The 
Country Brand Index) ในอดีต ไ ด้ท าการศึกษาแบบ
เดียวกับท่ีเรา วดัผู้บริโภคของเราเอง หรือต่อย่ีห้อ องค์กร 
เก่ียวกับมุมมองต่อย่ีห้อต่างๆ จาก 118 ประเทศทั่วโลก 
โดยจัดตามล าดบัความเข้มข้นของมุมมอง โดยเช่ือมโยง

กั บ มิ ติ ต่ า ง ๆ ” ซึ่ ง แ น่ น อน ใน  118 ป ร ะ เ ทศนั ้น  มี
สวิตเซอร์แลนด์รวมอยู่ด้วย รายงานการจัดล าดบัเหล่านี ้
ถูกน ามาใช้อย่างไร จากมุมมองธุรกิจ การท าการตลาดท่ี
ไหน สินค้าอะไร หรือส าหรับใคร (โดยตัง้ใจและไม่ตัง้ใจ) 
ไปจนถงึจะเดินทาง ไปพ านกั หรือ เรียนท่ีใด  
 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  มาเป็นอันดับสอง 
จากการส ารวจย่ีห้อทัว่โลก และเป็นอนัดบัหนึง่ในยุโรป สิ่ง
ท่ีส าคญัท่ีสุดคือ การค้นหาว่า ผู้คนคิดอย่างไรเก่ียวกับ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  เรามาดกูนัทีละข้อดงันี ้

 
 สวิตเซอร์แลนด์ถูกมองว่าเป็น : ประเทศท่ีมี 

ความสวยงามทางธรรมชาติ มีโครงสร้างพืน้ฐาน(ทาง
เศรษฐกิจ)ท่ีดี มีความปลอดภัย และมีมาตรฐานความ
เป็นอยู่ สุขภาพอนามัย และการศึกษาท่ียอดเย่ียม เป็น
มิตรกบัสิ่งแวดล้อม และมีอิสรภาพทางการเมือง 
 

 สิ่งที่ผู้คนเหน็ว่า สวิตเซอร์แลนด์ ไม่มี  
(บางเร่ืองก็ท าให้ฉันต้องประหลาดใจ) : อาหาร ความ
คุ้มค่าของเงิน (ฉันพอจะเข้าใจมมุมองข้อนีไ้ด้ บางอย่างก็
แพงเกินไปส าหรับนกัท่องเท่ียว หรือแม้แตส่ าหรับพวกเราท่ี
อาศยัอยู่ท่ีน่ี) มรดก ศิลปะ และ วฒันธรรม (เราจ าเป็นต้อง
โฆษณาเก่ียวกับ พิพิธภัณฑ์ ห้องแสดงงานศิลปะ ศิลปิน 
เหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ให้มากขึน้ ) ความสนใจในด้าน
ประวตัิศาสตร์ โอกาสทางธุรกิจ (ออกจะเป็นเร่ืองข า เพราะ
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มีส านกังานใหญ่ของหลายๆบริษัทตัง้อยู่ท่ีน่ี) ความอดทน
อดกลัน้  

 เ ร า มีความช านาญด้านอะไรในฐานะ
ประเทศๆหน่ึง: 

การบริการด้านความหรูหราและการเงิน 
 เราขาดความช านาญด้านใด :  

การขายปลีก (ห่างไกลจากการเป็นสวรรค์ของการช้อปปิง้ 
ถึ งแ ม้ถนน  Rue du Rhone และ  Rue du Marche จะ
หนาแน่นมากแคไ่หน) 
ยานยนต์ (ไม่ได้รับเครดิตใดๆจากการจัดแสดงงานยาน
ยนต์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก) 
แอลกอฮอล์  (สิ่งนีไ้ม่ตรงกับท่ีฉันเห็นทุกวันหยุดสุด
สัปดาห์ แต่ก็ต้องยอมรับว่า ค่าเคร่ืองดื่ม 30 ฟรังค์ ก็ไม่
ช่วยให้เราดดูีในด้านนี)้ 

ส าหรับคนท่ีชอบการจัดล าดับ (ฉันก็เป็นคนหนึ่ง) 
ต่อไปนีค้ือ  ความส า เ ร็จ  อีกส่วนหนึ่ งของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์   

➢ มีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีอนัดบัหนึง่  
➢ ระบบการให้คณุคา่ อยู่ในระดบั 3   
➢ มีเครดิต (Made In credibility) ท่ีดีในระดบั 3 
➢  และจดัอยู่ 1 ใน 10 ด้านการท่องเท่ียว 

คนส่วนใหญ่เช่ือว่ามองมมุ/ความเข้าใจ คือ ความเป็นจริง 
ซึ่งก็ถูกต้องในระดบัหนึ่ง แต่เมื่อสิ่งนัน้หมายถึงประเทศๆ
หนึ่ง พวกเราในฐานะประชากรของประเทศ  จะ
สามารถแยกแยะได้ดีกว่า ว่าสิ่งไหน คือ ข้อเท็จจริงและ

ความเป็นจริง ประสบการณ์ทกุๆวนัของเรา คือ ข้อพิสจูน์ท่ี
มีค่าย่ิงว่า ชีวิตในประเทศนีเ้ป็นเช่นไร โดยส่วนตวั เมื่อ
ฉันเดินทาง ฉันจะบอกเล่าให้ผู้ ท่ีไม่ได้มี ถ่ินฐานอยู่ใน
ประเทศนีฟั้งว่า ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  มีความ
มหศัจรรย์เช่นไร ด้วยวิธีนีไ้มแ่น่ในปีหน้า เราอาจท าคะแนน
เป็นท่ีหนึ่ง และท าคะแนนได้ดีขึน้ในหลายๆคุณลักษณะ 
แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ สิ่งท่ีอยู่ในใจ และความคิดของเรา 
ซึง่ฉนับอกได้แตเ่พียงวา่ มนัมากกวา่การเป็นย่ีห้อใดๆ  
หมายเหตุ  ฉันขอขอบคุณ บริษัท ฟิวเจอร์แบรนด์  ท่ี
อนุญาตให้ใช้ข้อมูลจากการท าส ารวจของบริษัท  (14 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) คณุสามารถเรียนรู้เก่ียวกบับริษัท
และรายงานตา่งๆได้เพ่ิมเติมท่ี  http://futurebrand.com 
เ พ่ือดูรายละเอียดของภาพด้านบนได้ดี ย่ิงขึน้คลิ๊ กท่ี  
http://evageneva.com/switzerland-strongest-brand/ 
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โดย โยทะกา 

 
 

 โยทะกาเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ ดอกไม้ แต่ไม่มี
สวนให้ปลูก เพราะอพาร์ทเม้นท์ท่ีพักอาศัยอยู่นัน้ อยู่บน
ชัน้สองของตึก มีเพียงกระถางยักษ์ ท่ีระเบียงหลงับ้านให้
ปลูกต้นไม้ ใบหญ้า พอได้ช่ืนชม ไม่คอยแต่จะแอบไปดม
ในสวนของเพ่ือนบ้าน 
 ดอกไม้ในกระถางยักษ์เ ร่ิมแตกใบขยายก้าน
ออกลูกออกหลาน โยทะกาก็ขยายออกไปใส่กระถางเล็ก 
สวนกระถางของโยทะกาจงึใหญ่ขึน้เร่ือยๆ บางชนิดบานปี
เดียวพอหิมะลงก็หนีหายตายจาก บางชนิดหนีหนาวไป
นอนจ าศีล พอหิมะละลายก็แตกใบ รากงอกออกดอก  มา
เริงร่าในฤดรู้อน บางชนิดทิง้เมล็ดพนัธุ์ไว้ทุกปี ร่วงโรยแล้ว
ก็งอกใหม่ ประหนึ่งแมวเก้าชีวิต ซึ่งเป็นข้อดีท าให้ไม่ต้อง
เสียสตงัค์ ไปซือ้ดอกไม้มาปลกูใหม ่แตย่ามต้นฤดใูบไม้ผลิ
อย่าเผลอไปถอนต้นอ่อนเขาทิง้ เพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็น
วชัพืช...ละไว้ ให้ชีวิตก็ได้ชีวิตเช่นนัน้ 
 โยทะกาไมเ่พียงแตม่ีสวนกระถางนอกบ้าน แตม่นั
แผ่ขยายเบ่งบานไปถึงข้างในบ้านด้วย สวนกระถางข้างใน
บ้านนัน้ ต้องดูแลใส่ใจมากกว่าสวนข้างนอก เขาจึงจะพา
กนัออกดอกงอกงามให้ชมช่ืน 
 สวนกระถางในบ้านส่วนใหญ่ โยทะกาจะปลูก
ด้วยการใช้น า้ท่ีเรียกว่า โฮโดรโปนิกส์ (Hydroponic) ซึ่ง

ช่วยเพ่ิมความชืน้ในบ้านได้ด้วย อากาศยามฤดหูนาวนัน้
แห้งนกั อาจอดึอดัไม่สบายกาย พาลป่วยไข้ได้ นอกจาก
เคร่ืองช่วยเพ่ิมความชืน้แล้ว น า้ในกระถางต้นไม้ก็ยงัช่วย
ได้อีกทาง 

 เมื่อหกปีท่ีแล้วพ่อของลกูมีภารกิจต้องเดินทางไป
เมืองไทยคนเดียว ขากลบัจากไทย เขาหิว้ขวดมาฝาก 1 ใบ 
ในขวดมีกล้วยไม้จ๋ิวๆ ใบเพ่ิงจะงอก เป็นกล้วยไม้ท่ีเพาะมา
ในขวด อ่านฉลากวิธีการเลีย้ง เขาบอกว่าต้องรอให้มีราก
งอก 2-3 ราก แล้วค่อยทุบขวดน ากล้วยไม้ออกมาปลกูลง
กระถาง  
 โยทะกาจึงน าขวดไปตัง้ไ ว้  ตรงท่ีมีแสง ข้าง
หน้าต่าง แอบส่องดทูุกอาทิตย์ หลายเดือนผ่านไปจึงมีราก
งอกออกมา พอรากขาวๆ งอกยาวให้เห็น ก็ไม่กล้าทุบขวด 
จึงใช้คีมค่อยๆ คีบกล้วยไม้น้อยออกจากขวด น ามาลง
กระถางในดินกล้วยไม้ท่ีเตรียมไว้ ได้กล้วยไม้น้อยๆ สาม
กระถาง กล้วยไม้แต่ละกอมีใบจ๋ิวๆ สามใบ แบ่งไปให้พ่อ
เขาหนึง่กระถาง พ่อเขารักกล้วยไม้ไมต่า่งอะไรกบัเรา 
 รดน า้ ดแูลตามวิธีท่ีเขาบอกไว้ แต่ไม่ได้ใส่ปุ๋ ยเคมี
ใดๆ เพราะพ่อบอกว่ากล้วยไม้ตามธรรมชาติ ก็ค่อยๆ 
เติบโตเอง ไม่มีใครไปเร่งให้เขาเจริญเติบโต...เขาเลีย้งง่าย
ถ้าเราเข้าใจเขา 
 ปีแรกลุ้นมาก กลวัว่ากล้วยไม้น้อยๆ จะตาย..โชค
ดีท่ีเขาไมต่าย แตก่็ไมไ่ด้มีทีท่าวา่เติบโตไปจากเดิม  

ปีท่ีสองดูยังโตเท่าเดิม แต่ดูเหมือนใบจะมีสีเข้ม
ขึน้  

ปีท่ีสาม ตรงกลางกอมีใบน้อยๆ โผลอ่อกมาอีกใบ 
กล้วยไม้โตขึน้อีกนิด 

ปีท่ีสี่มีใบเพ่ิมขึน้ เติบโตขึน้อย่างเห็นชดั ดเูหมือน
เขาจะโตเป็นวยัรุ่นแล้ว  

ปีท่ีห้า ก้านใบแข็งแรง อวดก้านแกร่ง มีความรู้สกึ
มัน่ใจวา่เขาไมต่ายแน่ แตก่็ไร้ว่ีแววของสิ่งท่ีรอคอย 

ปีท่ีหก...วันหนึ่งหลังจาก รดน า้ก็ยืนพินิจ ลูบใบ
แข็งแรง แล้วพูดคยุกบักล้วยไม้ไปตามประสา จึงสะดดุตา 
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ใต้ใบมีตุ่มอะไรโผล่ออกมา จบัตาดทูุกเช้า โผล่มาทีละนิด 
ทีละนิด เรายงัอดทนรอด.ู. 

  

พอถึงปลายปี ความยินดีก็แผ่ซ่าน...มนัเป็นความ
ปลืม้ปิติในใจ จากน า้มือ น า้ และความอดทน เขาจึงเบ่ง
บานให้เห็น จากตุ่มเป็นก้าน จากก้าน เร่ิมมีกลีบ จากกลีบ
น้อยๆ เร่ิมแย้มบาน แม้จะไม่ใช่กล้วยไม้พิศดาร งามเลิศ 
แตม่นัเป็นกล้วยไม้กอพิเศษ 
 โยทะกาพินิจดูหลายวันก็อดจะเปรียบเทียบกับ
การสอนภาษาไทยให้ลกูไม่ได้ ก่ีปีท่ีอดทน ก่ีปีท่ีอดกลัน้ ก่ี
ปีท่ีพยายาม จนถงึวนัท่ีลกูพดู อา่น เขียนภาษาไทย(พอ)ได้ 
วนัท่ีลกูช่วยแมน่ัง่แปลภาษาเยอรมนั แล้วบอกแมว่า่  
"แม่อย่าใช้ค าวา่ผ้าในครัวน่ะ เพราะคนเขาจะคิดวา่มนัเป็น
ผ้าขีริ้ว้ แม่ต้องใช้ค าว่าผ้าท่ีใช้เช็ดมือ หรือผ้าท่ีใช้เช็ดจาน
แทน" มนัช่างงดงามและน าความปลาบปลืม้มาให้ ไม่ต่าง
อะไรกนัเลย ตัง้ใจ ใสใ่จ อดทน และรอคอย...คาถาดีท่ีท่อง
ไว้ในใจ 
 ขอยกบทกวีของท่าน ม.ล. ป่ิน มาลากลุ มา
อ้างอิงให้เห็นแจ่มชดั 

กล้วยไม้มีดอกช้า   ฉนัใด 

   การศกึษาเป็นไป   เช่นนัน้ 

แตอ่อกดอกคราวไร   งามเดน่ 

งานสัง่สอนปลกูปัน้   เสร็จแล้วแสนงาม 

 

 
 
 

โดย เฟราฮีรชิ 
เร่ืองนีมี้อยู่ว่า ฉันได้รับค าถาม จากน้องสาวไทย

คนหนึง่วา่ น้องเข้ามาในสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยวีซา่ท่องเท่ียว 
แต่ขณะนี ้อยู่เกินวีซ่าก าหนด เป็นเวลา 4 เดือน และน้อง
ท้องได้ 2 เดือนแล้ว กับชายชาวสวิส แต่พ่อของเด็กไม่รับ 
และหายตวัไป ติดต่อไม่ได้ น้องบอกว่า น้องอาศยัอยู่กับ
คนรู้จกั และบอกฉันว่า อยากเก็บเด็กไว้ และคลอดท่ีน่ี ฉัน
พอจะมีค าแนะน าอะไรได้บ้าง ฉันได้แต่อึง้ และคิดในใจวา่
ท าไมเหตุการณ์แบบนีจ้ึงเกิดขึน้ได้ เกิดอะไรขึน้หรือ ฉันรู้
แต่เพียงว่า เมื่อวีซ่าหมดอายุ ถ้าต ารวจรู้ เขาก็จะจับ
ส่งกลับบ้าน แต่น่ี น้องมีท้อง และต้องการจะคลอดท่ีน่ี  
โอยๆๆๆ ยากจัง และฉันก็เกิดค าถามมากมายในหัว แต่
สดุท้ายได้บอกน้องไปวา่ พ่ีขอเวลาไปถามจากพ่ี ผู้มีความรู้ 
แล้วจะมาตอบค าถามนะคะ  

 

ฉันได้ส่งค าถามไปหาพ่ีต้อย เมเยอร์  ท่ีเคยเป็น
เจ้าหน้าท่ีสงัคมสงเคราะห์ ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายกบั
สตรีต่างชาติ (ปัจจุบันพ่ีเขาเกษียณแล้ว) และในเวลาไม่
นาน ฉนัก็ได้ค าตอบดงันี ้ 

1. การท่ีน้องคนนีอ้ยู่ สวิตฯ เกินก าหนด ก็น่า
ห่วง เพราะหากมีการติดตามข้อมูลของเจ้าหน้าท่ี ว่ายัง
ไม่ได้ออกนอกประเทศสวิตฯ อาจมีหมายให้ติดตามหาตัว
เพ่ือส่งกลบั และถือว่าผิดกฎหมายว่าด้วยคนต่างด้าว คือ
อยู่สวิตฯ โดยไมม่ีใบอนญุาตพ านกั ความผิดนีจ้ะรวมถึงผู้
ท่ีค า้ประกันในสวิตฯ ท่ีเชิญน้องคนนีม้า จะมากหรือน้อย
ขึน้กับ ผลของการสืบสวน แต่ตราบใดท่ีต ารวจยังไม่
ตรวจสอบ น้องคนนีก้็อยู่แบบมืดไปได้เร่ือยๆ 

2. การท้อง ท่ีไม่ทราบข้อมลูเก่ียวกบัพ่อของเด็ก
ในท้องเลย เป็นเร่ืองยากท่ีจะตามหา เพ่ือมาฟ้องร้องให้รับ
เป็นบิดาของบุตรได้ เร่ืองการท้องกบัคนสวิส ในกรณีนี ้จึง
มิใช่เหตผุลท่ี แมแ่ละเดก็จะอยู่ในประเทศสวิตฯได้  
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ถึงแม้จะตามตวัมาได้ และศาลสัง่ให้รับเป็นบุตร ตามผล
การตรวจสอบดีเอ็นเอ (DNA) ถ้าบิดาของเด็กไม่ต้องการ
ใช้ชีวิตกับแม่และบุตรของตน ก็ต้องกลบัประเทศไทย ทัง้
แม่และลูก โดยศาลจะสั่งให้บิดาจ่ายค่าเลีย้งดู  ตาม
มาตรฐานของรัฐ หากบิดาเบีย้ว ไม่ยอมจ่าย ก็เป็นปัญหา
ของแม่และเด็กท่ีกลบัไทยแล้ว เพราะรัฐจะไม่ตามทวงค่า
เลีย้งดใูห้ เน่ืองจากไมไ่ด้อยู่ในสวิตฯ 

3. หากน้องคนนีต้้องการคลอดบุตรที่สวิตฯ เมื่อ
เข้าโรงพยาบาล จะมีการซักถามข้อมูล และประวัติส่วน
บคุคล และเจ้าหน้าท่ี จะทราบทนัทีวา่ น้องคนนีอ้ยู่แบบไม่
มีใบอนุญาตพ านกั ปัญหาที่ตามมา คือ ค่าใช้จ่ายในการ
คลอดบุตร ถ้าไม่มีประกนัสขุภาพ ค่าใช้จ่ายก็จะแพงมาก 
ค าถามคือ น้องจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองเป็นหมื่นๆได้
เองหรือไม่  ถ้าจ่ายเองไม่ได้  แต่ต้องไปคลอด ทาง
โรงพยาบาลจะแจ้งเ จ้าหน้าท่ีสังคมสงเคราะห์ของ
โรงพยาบาล เพ่ือให้ย่ืนค าร้องขอให้รัฐรับค่าใช้จ่าย และ
เจ้าหน้าท่ี ต้องแจ้งเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือรอให้
คลอดเสร็จแล้วส่งกลับประเทศไทย กระบวนการให้
ความช่วยเหลือนี ้จะเป็นปัญหากบัหลายฝ่าย คือ ผู้ ท่ีให้
ท่ีพกัอาศยั และหากไม่มีเป็นหลกัแหล่ง เจ้าหน้าท่ี ต้องหา
ท่ีพักฉุกเฉินให้อยู่หลงัคลอด จนกว่าจะเดินทางกลบัไทย 
ต้องหาล่าม หาหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือเร่ืองนีม้า
รองรับ รวมเป็นค่าใช้จ่ายของรัฐท่ีสูงมากๆ แล้วในท่ีสุดก็
ต้องกลบัไทยอยู่ดี แถมยงัจะถูกห้ามเข้าประเทศสวิตฯ อีก
หลายปี 

4. หากน้องคนนี ้ถูกชักพามาค้าประเวณี แม้จะ
เต็มใจก็ตาม แต่เมื่อท าแล้ว เง่ือนไข ไม่เป็นไปตามท่ีตกลง
กนัมาก่อน ถูกเอาเปรียบให้เป็นหนีเ้พ่ิมขึน้ โดยไม่อาจจ่าย
คืนได้ ถกูริบหนงัสือเดินทาง ถกูลอ่ลวงให้เสพย์ยาเสพย์ติด
เพ่ือทนท างานทัง้วนัทัง้คืน เมื่อหาเงินไม่ได้ และไม่อาจท า
ผลประโยชน์ให้แม่/พ่อเล้าแล้ว มักถูกผลักไส ถูกทอดทิง้ 

กร ณีแบบ นี ้
จัดว่าเธอเป็น
เ ห ยื่ อ ข อ ง
การค้ามนุษย์ 
ควรแนะน าให้
ติดต่อศูนย์ฟิซ เพ่ือจะได้รับความช่วยเหลือในฐานะ
ผู้ เสียหายอย่างเต็มท่ี ก่อนจะถูกส่งกลบัไทย โดยไม่ได้รับ
สิทธิใดๆ  

พ่ีต้อยแนะน าว่า ควรให้น้องคนนี ้ไปปรึกษาท่ี
ศูนย์ฟิซ เพ่ือรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหา หรือรับความ
ช่วยเหลือ เม่ือไปคยุแล้ว คิดวา่ไมต้่องการความช่วยเหลือก็
ไมต้่องไปอีก ศนูย์จะรักษาข้อมลูที่รับทราบจากน้องคนนีไ้ว้
เ ป็นความลับและยอมรับการตัดสินใจของผู้ มาขอ
ค าแนะน า 
 

ท่ีอยู่ของศูนย์ ฟิซ ศูนย์คุ้ มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่สตรีตา่งชาติและสตรีท่ีถกูค้า 
FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration 
Badenerstrasse 682, 8048 Zürich  
โทร 044 436 90 00 
contact@fiz-info.ch 
 

ฉันน าข้อมลู (ความรู้ใหม่ๆ ส าหรับฉัน) ท่ีได้นี ้ไป
บอกน้อง และสดุท้าย น้องก็ตดัสินใจเดินทางกลบัเมืองไทย
ไปเรียบร้อยแล้ว ฉันได้แต่ขอให้น้องโชคดี และมีสติในการ
ด าเนินชีวิตต่อไป และคงไม่มีใคร อยากจะเจอเหตุการณ์
แบบนี ้ทัง้กบัตนเอง และคนรอบข้าง แตถ้่าพลาดพลัง้เผลอ
ไป อย่างน้อย สิ่งท่ีฉันน ามาฝากไว้ เป็นอทุาหรณ์ สอนใจนี ้
ก็ท าให้เรารู้ว่า เราจะต้องท าอย่างไรต่อไป ฉันได้แต่หวงัวา่ 
เหตุการณ์แบบนีจ้ะไม่เกิดขึน้อีก ไม่ว่ากับ
ใครๆ....  

  

mailto:contact@fiz-info.ch
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โดย บบุผา คาซาล  

ชีวิตฉันในสวิตเซอร์แลนด์ ก็คงเหมือนสาวไทย
อีกหลายๆคน ท่ีบุพเพสันนิวาสหรือกามเทพแผลงศร ให้
แตง่งานและย้ายจากบ้านเกิดเมืองนอน มาตัง้หลกัปักฐาน
ท่ีบ้านเกิดของผู้ชายท่ีเราเลือกแล้ว ชีวิตแม่บ้านของฉันมี
อะไรหลายๆอย่างให้ท า และสิ่งท่ีชอบท าในยามวา่งท่ีท าให้
ฉันเพลิดเพลินและมีความสขุทุกครัง้ท่ีได้ท าคือ งานฝีมือ 
เช่น ดอกไม้ใยบัว ดอกไม้กระดาษ ถักไม้นิต เช่น ถกัถงุ
เท้าให้สามี ถกัหมวกให้ลกูสาว ตวัเอง และเพ่ือน ๆ ไว้ใสใ่น
ฤดูหนาว และถักชุดตุ๊กตาบาร์บีใ้ห้ลูกสาว  แกะสลักผัก
ผลไม้ และสบู่  ป้ันเทียนให้เป็นดอกกุหลาบ ไว้ใช้ใน
เทศกาลวันคริสต์มาส หรือในโอกาสต่าง ๆ เหตุท่ีชอบ
ท างานฝีมือ ก็เพราะวา่เป็นการฝึกสมาธิ และท าให้มีรายได้
พิเศษ ซึ่งฉันจะน าเงินส่วนนี ้ส่งไปให้คุณพ่อคุณแม่ท่ี
เมืองไทย เพราะเราเป็นแมบ้่านไมไ่ด้มีอาชีพประจ า     

 

การท าอาหารคาวหวาน ตอนอยู่เมืองไทย ไม่
ค่อยได้ท า เพราะพ่ีสาวจะเป็นคนท าให้กินประจ า หรือไม่
ถ้าอยากกินอะไร ก็หาซือ้จากตลาดข้างบ้านได้ง่ายดาย  
แต่พอย้ายมาอยู่ท่ีสวิตเซอร์แลนด์ ทุกอย่างท่ีเราอยากกิน 
เราก็ต้องหดัท าเอง ถ้าอาหารชนิดไหนท่ีอยากกิน แตไ่มเ่คย
ท า ก็จะโทรไปสอบถามแม่ หรือไม่ก็พ่ีสาว เช่น ปอเป้ียะ
ทอด ถือเป็นอาหารสร้างรายได้ให้กบัฉันเป็นอย่างมาก 
เพราะคนสวิสชอบมาก  ท าให้ฉันมีรายได้เพ่ิมเข้ามา ท่ีมา
ของการมีรายได้ คือ ก่อนปิดภาคเรียน ทางโรงเรียนจะมี
งานเลีย้ง ระหว่างครูนกัเรียนและผู้ปกครอง เราท าอาหาร
มากินด้วยกัน ท าให้มีผู้ ปกครองท่ีสนใจและชอบกิน มา

ขอให้ฉันท าขาย และวันหนึ่งซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของ
สามี ฉันก็ท าปอเปีย้ะทอด และน าไปให้เพ่ือนร่วมงานของ
สามีชิม ตอนพักดื่มกาแฟ  เพ่ือนท่ีท างานสามีชอบ เขาก็
เลยสัง่มากับสามี ให้ฉันท าขาย และฉันก็ท าขายมาจนถึง
ทุกวันนี ้จากงานอดิเรกท่ีฉันชอบท า และสามีชอบกิน
อาหารไทยเกือบทุกวนั ฉันจ าต้องเรียนรู้ การท าอาหารให้
ได้หลากหลายชนิดเพ่ือความไม่ซ า้ซากจ าเจ สุดท้ายด้วย
หลกัการตลาด ตามวิถีคิดของฉนัเอง คือท าแล้วแบ่งปัน ถ้า
มีฝีมือ ถกูปากคนกิน ท้ายท่ีสดุ ก็เป็นท่ีมาของรายได้พิเศษ 
ความคิดเราน่ี ดีไมใ่ช่เลน่เลย....    

และเพราะเป็นคนท่ีชอบกินขนมไทยมาก ก็เป็น
ท่ีมาของการฝึกหดัท า ขนมหวานด้วยเหมือนกนั เช่น ขนม
เทียน ขนมถ้วย ขนมใส่ไส้ ขนมถัว่แปป ขนมลอดช่อง และ
อื่น ๆ อีกหลาย
อย่าง 

ก า ร ท่ี
ฉันใ ช้ เวลาว่าง
ในการฝึก และ
หั ด ท า อ า ห า ร
คาวหวานจนรสชาติถกูปากคนในครอบครัวและเพ่ือนสนิท  
ท าให้ฉันเกิดความรู้สกึดี มีความภาคภูมิใจ และความสขุ
ง่ายๆแบบนีก้็เกิดขึน้  

อยากจะบอกเพ่ือนๆว่า แม้เราจะมีเวลาว่างมาก
บ้าง น้อยบ้าง แต่เราสามารถให้เวลากับสิ่งท่ีเรารัก และ
ชอบท า ได้เสมอ ถ้าเราท าได้ดีและมีคนเห็นคณุค่า และช่ืน
ชอบในผลงานของเรา อาจจะท าให้เรามีรายได้เข้ามาโดย
ไม่รู้ตัวก็ได้นะคะ เหมือนเช่น...ฉัน ท่ีไม่เคยคิดว่า จะ
ท าอาหารเป็นกบัเขา แต่จากการฝึกฝน ท าให้มีรายได้จาก
การท าอาหาร และขนมไทยเหล่านัน้ มาช่วยเหลือเจือจุน
ครอบครัวท่ีเมืองไทยได้ไม่น้อยเลยทีเดียว แถมยงัเป็นการ
อนุรักษ์ศิลปและวฒันธรรมไทย ให้อยู่กบัชาวไทยตลอดไป 
จากรุ่นสง่ตอ่อีกรุ่น อย่างแน่นอน เพราะลกูสาวตวัน้อยของ
ฉัน ก็คงแอบจดจ า สิ่งท่ีแม่เขาท าให้เห็น อยู่อย่างเงียบๆ
แล้วคะ่.... 
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โดยเปสโลภิกข ุ
ไม่บ่อยครัง้นัก ท่ีข้าฯ จะสบโอกาสเข้าร่วมพิธี

เจริญพระพุทธมนต์ในงานมงคลสมรส ในแต่ละครัง้ท่ีไป ก็
จะได้ฟังเทศน์ ประเภทแสบซึง้เสียวไส้ “เมื่อก่อนเราอยู่
อย่างมีอิสระ จะไปไหนมาไหนก็สะดวกสบาย แต่พอ
แต่งงานมีครอบครัว ก็เหมือนมีกรงมาครอบเอาไว ้ในครัวก็
มีทัง้พริก ทัง้น ้าปลา ทัง้ควนั ทัง้ไฟ แสบร้อนวุ่นวาย” ดู
จากรูปการแล้ว ธรรมะท่ีมีเนือ้หาประมาณนี ้ท่านพระ
อาจารย์ คงมีเจตนา จะมอบให้พระ ท่ีก าลงันัง่หวัน่ไหวอยู่
ในท่ีนัน้ ส่วนเจ้าบ่าวเจ้าสาว ก็คงใจเต้นระทึกนึกไหวหวัน่ 
ไปตามพระธรรมเทศนาไม่มากก็น้อย แต่ธรรมะประเภท
อ่อนโยนให้ก าลงัใจก็เคยปรากฏเช่นกัน “การมีเพื่อนรู้ใจ
ไม่ใช่ส่ิงทีห่าไดง้่ายๆ หากใครไดพ้บก็ถือว่าเป็นโชคดี คนที่
แต่งงานกนัใหม่ๆมกัจะมองเห็นแต่ข้อดีของกนัและกนั แต่
พออยู่ดว้ยกนัไปนานๆก็จะเห็นแต่ข้อเสียของกนัและกนั คู่
ที่หย่าร้างไม่ใช่เพราะไม่รักกนั แต่เป็นเพราะไม่เป็นเพื่อน
กนั” 
       

ขอบคณุภาพจากคณุ Arom Steinmann 

 

ในเดือนเมษายนท่ีผ่านมา คณะสงฆ์วดัป่าอภยัคีรี
มีโอกาสแวะไปเย่ียมโยมฝร่ังครอบครัวหนึ่ง ตวับ้านได้รับ
การออกแบบอย่างดีและมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก
ครบครัน สวนประดบัประดาด้วยดอกไม้สวยงามและเงียบ
สงบ  แต่บ้านทัง้หลงัอยู่กันล าพังเพียงคุณตากับคุณยาย 
คณุตาป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสดุท้ายนอนซมอยู่บนเตียง 
โดยมีคุณยายคอยช่วยเหลือดูแล แรกๆ ข้าฯเกิดความ
สงัเวชใจ เจือค าถามว่าลูกหลานหายไปไหนไม่มาเหลียว
แล แต่หนึ่งเดือนถดัมา ข้าฯรู้สกึตืน้ตนัในความผูกพนัและ
กรุณา ท่ีคณุตากบัคณุยายมีให้แก่กนั จะมีหนุ่มสาวสกัก่ีคู่
ในยุคนี ้ท่ีจะไปกันได้ตลอดรอดฝ่ัง ดั่งค าอวยพรในวัน
แตง่งานท่ีวา่ “ขอให้ถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร”  

หากเราจะสืบสาว ถึงสาเหตท่ีุท าให้ความสมัพนัธ์
ของคณุตากบัคณุยาย ยัง่ยืนยาวนาน ข้าฯมองไมเ่ห็นธรรม
หมวดใดจะเหมาะสม และน่าประทับใจไปกว่า “ฆราวาส
ธรรม” หรือธรรมะส าหรับผู้ ครองเรือน ขอบูชาเนือ้ความ
จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ของพระ
เดชพระคณุพระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต) มาเพ่ือการ
พิจารณาร่วมกนัดงัตอ่ไปนี ้
      1.สัจจะ หมายถึง ความจริง ซื่อตรง ซื่อสัตย์จริงใจ 

พดูจริง ท าจริง 
      2.ทมะ หมายถึง การฝึกฝน การข่ม
ใจ ฝึกนิสัย ปรับตัว รู้จักควบคุมจิตใจ 
ฝึกหดัดดันิสยั แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุง
ตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา 
      3.ขันติ หมายถึง ความอดทน ตัง้
ห น้ าท าห น้ า ท่ี ก า ร ง าน  ด้ วยค ว าม
ขยันหมั่น เพียร เ ข้มแข็ง  ทนทาน ไม่
หวัน่ไหว มัน่ในจดุหมาย ไมท้่อถอย 
      4.จาคะ  หมายถึง ความเสียสละ 
สละกิเลส สละความสุขสบาย  และ

ผลประโยชน์ส่วนตนได้ ใจกว้าง พร้อมท่ีจะรับฟังความ
ทุกข์ ความคิดเห็น และความต้องการของผู้อื่น พร้อมท่ีจะ



 

                                
ห น้ า   19 

 รวงข้าว / เมษายน 2017 

ร่วมมือ ช่วยเหลือ เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ ไมค่บัแคบเห็นแก่ตนหรือ
เอาแตใ่จตวั 

หลังจากอ่านทบทวนหลายรอบ ข้าฯถึงกับหลุด
อุทาน  Man!! น่ีมนัเข้มข้นพอๆกับธรรมะ ส าหรับนักบวช
เลยนะเน่ีย!! เมื่อหายสะดุ้ง ข้าฯก็พบว่า เป็นเพราะปัญหา 
ในชีวิตของผู้ ครองเรือนมันข้นเข้ม ธรรมะจึงต้องเข้มข้น 
พอฟัดพอเหว่ียงกนั จึงจะเอาอยู่ ในหนหลงัท่ีข้าฯ ยงัไม่ได้
รับอนุญาตให้ออกเดินธุดงค์ตามล าพงั เพราะอายุพรรษา
ยังไม่ผ่านห้ากาลฝน แต่ข้าฯ ก็มักจะขอโอกาสติดสอย 
ห้อยติ่งครูบาอาจารย์ออกจาริกธุดงค์เป็นบางครัง้คราว 
เย็นย ่าวนัหนึง่หลงัจากท่ีเดิน กร าแดดกนัมาเกือบตลอดทัง้
วนั เราก็เข้าไปพกัปักกลดท่ีศาลาร้าง ในวดัประจ าหมู่บ้าน
แห่งหนึ่ง ซึง่ก าลงัมีงานบูรณะปฏิสงัขรณ์โบสถ์ขนานใหญ่ 
ห่างจากศาลาออกไป สิบกว่าเมตรเป็นบ้านของคนงาน
ก่อสร้าง ขณะท่ีข้าฯก าลังเอนหลัง จะเคลิม้หลับก็ได้ยิน
เสียงผัวเมียคู่หนึ่ง ทะเลาะกันสะเทือนเลื่อนลัน่ ต่างฝ่าย
ตา่งพ่นถ่ม บ้วนค าผรุสวาท ถลม่กนัชนิดไมเ่กรงหน้าอินทร์
หน้าพรหม และหน้าพระ ส่วนเร่ืองท่ีทัง้คู่  ขนมาก่นด่า
โพนทะนากนั ข้าฯฟังไม่ได้ศพัท์ จับได้แต่อารมณ์ร้อนร้าย
รุนแรง กว่าจะยุติเลิกลาก็ปาเข้าไปค่อนคืน ท าเอาพระ
ธุดงค์หนุ่มน้อยเช่นข้าฯ อกสัน่ขวญัแขวน แน่นทวาร แต่ถึง
กระนัน้ ค าสอนของหลวงพ่อชา ก็ยังโคจรมาให้ใจได้คุ้น
จ า “คนที่ผ่านการมีครอบครัว แล้วมาบวช เขาจะไป(ถึง
ที่สุดของการปฏิบติั)ก่อนเรา เพราะเขาประสบกบัความ
ทุกข์ยากล าบาก มากับตวัเองจริงๆ ส่วนพวกเราที่บวช
ตัง้แต่ยงัหนุ่มมนัมีแต่การคาดเดา” 
---------------------------------------------------------------------  
เปสโลภิกข ุพระภิกษุผูเ้ชือ่มโยงธรรมะ ศิลปะ และคนหนุ่ม
สาวเขา้ไวด้ว้ยกนั ติดตามงานเขียนของเปสโลภิกข ุไดที้ ่
อีบ๊คส์ุ  www.issuu.com/dhammavalley    
 

 

 

 

ใ น แ ต่ ล ะ ปี ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข  ข อ ง
สวิตเซอร์แลนด์ ได้รับการร้องเรียนเร่ืองอาหารกว่า 10,000 
ราย และ 7 ถึง 8 พันราย เป็นเร่ืองของอาหาร ท่ีท าให้เกิด
สาเหตุของอาหารเป็นพิษ และท่ีได้รับการร้องเรียนมาก
ท่ีสุด คืออาการท้องเสียจากอาหารท่ีรับประทานเข้าไป 
 ปัญหาดงักล่าวท าให้ต้องสญูเสียค่าใช้จ่ายต่างๆ 
โดยเฉลี่ยถงึ 50 ล้านฟรังก์สวิสตอ่ปี  โดยจ านวน10 ล้าน 
ฟรังก์สวิส คือคา่เสียหายของอาหารที่เป็นต้นเหตทุ าให้เกิด
อาหารเป็นพิษ   

 
 จากการศึกษาของสถาบัน Swiss Tropical and 
Public Health (Swiss TPH) รายงานว่า ผู้ ท่ีระมดัระวงัใส่
ใจเก่ียวกับกฎพืน้ฐานในเร่ืองอาหาร 4  ข้อ จะช่วยลด
ความเสี่ยงเร่ืองอาหารเป็นพิษได้ และสามารถรับประทาน
อาหารได้อย่างปลอดภยั มาดกูฎ 4 ข้อที่ว่านีก้นัคะ่ 
 1. ใช้ความร้อนให้ถูกต้อง 
 การใช้อุณหภูมิต ่าปรุงอาหาร เชือ้โรคจะไม่ตาย 
โดยเฉพาะในอาหารจ าพวกสตัว์ปีก และเนือ้บด ดงันัน้ 
 - เนือ้สัตว์ สัตว์ปีก ปลา และอาหารทะเล ควร
น ามาปรุงให้สกุท่ีอณุหภมูิ 70 องศา ก่อนรับประทาน 
 - อาหารท่ีปรุงสกุแล้ว แต่รับประทานไม่หมด ควร
น ามาอุน่อีกครัง้ ด้วยความร้อนท่ีอณุหภมูิ 70 องศา 
 

2. แยกอาหารให้ถูกต้อง 
 เชือ้โรคในอาหารสดแต่ละชนิด สามารถติดต่อ
แพร่กระจายสูก่นัได้  เพราะฉะนัน้  
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- หลีกเลี่ยงการเก็บเนือ้สด สตัว์ปีก ปลา อาหาร
ทะเล และอาหารอื่นๆ ไว้ในภาชนะเดียวกนั 

- แยกใช้ภาชนะ เช่น มีด เขียง และอปุกรณ์ต่างๆ 
ส าหรับอาหารท่ีจะปรุงด้วยความร้อน และอาหารท่ีจะ
รับประทานสด 

- แยกอาหารท่ีปรุงสุกแล้ว และอาหารสด ออก
จากกนัเสมอ 

- อาหารประเภทฟองดูเนือ้ (Fondue Chinoise ) 
ต้องแยกภาชนะ ส าหรับใสเ่นือ้สดแตล่ะชนิด 

- อาหารปิง้ย่าง ไม่น าภาชนะท่ีบรรจุเนือ้สด หรือ
เนือ้หมกัส าหรับปิง้ย่าง มาใช้ใส่อาหารที่ปิง้สกุแล้ว อาหาร
ท่ีปิง้สกุจากเตา ควรน าใสจ่านท่ีจะรับประทานเลย 

- ไม่น าน า้หมกัท่ีเหลือจากการหมกัเนือ้ส าหรับปิง้
ย่าง มาใช้ท าเป็นน า้ส าหรับปรุงสลดั 

 

3. ล้างอย่างถูกต้อง 
เชือ้โรคสามารถแพร่กระจายผ่านมือของเรา รวมทัง้ เขียง 
มีด ภาชนะท่ีใช้ และผ้าท่ีใช้ในครัว เพราะฉะนัน้ 
- ก่อนและหลัง การประกอบอาหาร ควรล้างมือด้วยสบู่
ทกุครัง้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง หลงัการสมัผสักบัเนือ้สตัว์ ปลา
และอาหารทะเล  
 
 
 
 
 
 
 
- เมื่ท าอาหารเสร็จ ควรล้างท าความสะอาดภาชนะ และ
พืน้ท่ีท่ีใช้ประกอบอาหารด้วยน า้ร้อนและน า้ยาท าความ
สะอาด 

4. เกบ็ในอุณภูมิที่ถูกต้อง 
* ท่ีอณุหภมูิห้อง เชือ้โรคสามารถแพร่กระจายได้ ดงันัน้ 
 

 
 
- เนือ้สตัว์ สตัว์ปีก ปลา และอาหารทะเล ควรเก็บในตู้ เย็น
ท่ีอณุหภมูิ ต ่ากวา่ 5 องศาเซลเซียสเสมอ  
- เก็บอาหารที่ปรุงสกุแล้ว และอาหารที่เน่าเสียง่ายในตู้ เย็น
ท่ีอณุหภมูิ ต ่ากวา่ 5 องศา 
- อาหารท่ีน าออกมาจาก ช่องแช่แข็งแล้ว ไม่ควรน าไปแช่
แข็งอีกครัง้ 
- อาหารท่ีแช่เย็น หรือแช่แข็ง เมื่อซือ้มาแล้ว ควรน าเข้า
ตู้ เย็นหรือช่องแช่ทนัที   
 

กฎ 4 ข้อ ไม่ยากเย็นอะไร จ าให้แม่นปฏิบัติให้ถูก กิน
ปลอดภยั โรคไมม่าเยือนทกุท่านนะคะ 
 

แปลและเรียบเรียงโดย แมล่ิง 
ท่ีมา https://www.blv.admin.ch 
 
 
 
 
 

https://www.blv.admin.ch/
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สิ่งแรกท่ีต้องดูคือตัวเรา ว่าเราฟังแล้วเรามีปฏิกิริยา
อย่างไรกบัสิ่งท่ีลกูพดู แล้วมาวิเคราะห์ตามค าแนะน า วา่มี
ความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ในการน าไปปรับใช้กับ
ลูกๆของเรา แล้วต่อไป เวลาท่ีลูกๆ เล่าถึงปัญหาหรือ
ระบายความรู้สกึออกมา เราจะพดูให้พวกเขาพดูอย่างเปิด
อก หรือ ชักชวนให้พวกเขาเล่าให้พ่อแม่ฟังต่อไป นั่นคือ 
การฟัง และการพูดแบบไม่แสดงการตดัสิน และไม่แสดง
ความคิดเห็นของเรา วิธีนีจ้ะเปิดโอกาสให้เดก็ระบายความ
ในใจอย่างเปิดอก วิธีการพูดง่าย ๆ ดงัตวัอย่างต่อไปนี ้ซึง่
เป็นการตอบแบบไมแ่สดงความคิดเห็น 

• เหรอลกู  จริงหรือน่ี   ใช้ได้เลยลกู    

• น่าสนใจจงั     

• อย่างนัน้เลยเหรอลกู  
และวิธีการพดูแบบอื่น ๆ ท่ีสามารถสื่อข้อความให้เดก็พดู
ตอ่ หรือเลา่เพ่ิมอีก ตวัอย่างเช่น 

- “ไหนเลา่ให้แมฟั่งหน่อยซลิกู” 
-  “แมอ่ยากรู้วา่ ลกูคิดอย่างไรกบัเร่ืองนี”้ 
- “เราน่าจะคยุกนัตอ่อีกสกัหน่อย” 
- “ลกูช่วยเลา่ให้ฟังตัง้แตต้่นจนจบได้มัย้” 
- “เลา่เลยลกู แมฟั่งอยู่” 
- “ดเูร่ืองนีส้ าคญักบัลกูมาก ๆ เลยเนอะ” 

 

ฟังอย่างไร ให้ได้ผล คนกเ็ป็นสุข 
1. เราต้องมีเวลาท่ีจะรับฟัง ถ้าเราไมม่ีเวลาจะรับฟัง เรา

ต้องบอกให้เดก็รับรู้ 
2. เราต้องอยากจะช่วยเหลือเดก็ในปัญหานัน้ ๆ อย่าง

จริงใจ  
3. เราต้องยอมรับความรู้สกึของเดก็ได้ ไมว่า่ความรู้สกึ

นัน้ จะแตกตา่งจากความรู้สกึของเราก็ตาม ซึง่เร่ืองนี ้
เป็นเร่ืองท่ีไมง่่าย แตเ่ราจะต้องใช้เวลาในการพฒันา
ให้ดีขึน้ 

4. เราต้องมัน่ใจในตวัเดก็ วา่เดก็รับความรู้สกึ พิจารณา
ความรู้สกึของตวัเองได้ และหาทางออกให้ปัญหาของ
ตนเองได้ เราต้องเข้าใจวา่ ความรู้สึก นัน้ไมถ่าวร จะ
เกิดขึน้แล้วหายไปได้ ความรู้สกึสามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ เกลียดได้ก็รักได้ ความรู้สกึหมดหวงั อาจถกู
เปลี่ยนเป็นความรู้สกึท่ีเตม็ไปด้วยความหวงัได้ ดงันัน้
เราจงึไมค่วรกลวั การระบายความรู้สกึออกมา 
เพราะวา่ความรู้สกึนัน้ จะไมต่ิดอยู่กบัตวัเดก็ไปตลอด  

5. เราต้องมองเดก็ อย่างคนอีกหนึง่คน ที่ไมใ่ช่สว่นใด
สว่นหนึง่ของตวัเราเอง เราเป็นเพียงผู้ให้ชีวิตและ
ตวัตนของเดก็เท่านัน้ เดก็มีความรู้สกึของเขาเอง และ
มีความคิดเก่ียวกบัแตล่ะเร่ืองของตนเอง เม่ือเราตดั
ขาดได้เช่นนี ้เราจงึจะสามารถช่วยเหลือเดก็ได้ เรา
ต้องอยู่เคียงข้างเดก็ เวลาท่ีเขาแก้ไขปัญหา แตไ่มใ่ช่
ผกูติดกบัตวัเดก็ตลอดเวลา 

 

ปัญหาของลูก 
1. ลกูเร่ิมต้นการสื่อสาร พ่อแมเ่ป็นท่ีปรึกษา พ่อแม่
อนญุาตให้ลกูแก้ปัญหาของตวัเอง  
2. ช่วยให้พวกเขาเติบโต ช่วยให้พวกเขาพฒันาทกัษะการ
แก้ปัญหา  
แนะน าให้ใช้ ไอ เสตท็เม้นท์ ( I statement ) นัน่คือ พดูใน
ลกัษณะนี ้ พฤตกิรรม + ความรู้สึก + ผล 
เช่น เมื่อลกูกลบับ้านดกึและไมโ่ทรมาบอก (พฤตกิรรม) 
แมรู้่สกึ กงัวลมาก (ความรู้สึก) เพราะแมไ่มรู้่วา่ลกู
ปลอดภยัหรือเปลา่ (ผล)  
หวงัเป็นอย่างย่ิงวา่ การพดูคยุกบัลกู หรือแม้กบัสามีหรือ
ภรรยา ครัง้ตอ่ๆไป จะเป็นแบบ ไอ เสตท็เม้นท์ เพราะสิ่งนี ้
จริงๆแล้วใช้ได้กบัทกุคนเลยนะ.... 
 

ขอขอบคณุ: คณุทศัยา เรืองศรี นกัจิตบ าบดั ท่ีมาให้
ความรู้ในงานหญิงไทยพบจิตแพทย์ เมื่อปี พ.ศ. 2559 
 

เปิดอกลูก 
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Mobbing ค านีห้ลายท่านคงรู้จกั และเคยได้ยินได้

ฟังมาแล้ว แต่หลายท่านก็อาจจะสงสัยว่ามันคืออะไร 
Mobbing หมายถึง การข่มเหงรังแก ซึง่เกิดขึน้ได้ ไม่ว่าจะ
ในโรงเรียน ท่ีท างาน หรือบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ค วนันีแ้ม่
ลิงน าเร่ืองของการข่มเหงรังแกในโรงเรียนมาให้อ่านกัน 
เผ่ือจะเป็นประโยชน์แก่พ่อแม ่ท่ีมีลกูหลานในวยัเรียนค่ะ 
 เลโอนี นั่งอยู่บนจุดท่ีสูงท่ีสุด ของบันไดลิงใน
สนามเด็กเล่น ของโรงเรียนอนุบาล มือของเธอจับราว
บนัไดไว้แน่น เธออยู่ในสภาพสิน้หวงั ท่ียืนอยู่ด้านล่าง คือ
เจสซิก้า คู่อาฆาตกบัลกูสมนุของเธออีกห้าคน “อยู่บนนัน้
ไปให้ตลอดเลยน่ะ ห้ามลงมา ถ้าเธอลงมาพวกฉันจะ
ฆ่าเธอ” เจสซิก้า ตะโกนขึน้ไปด้านบน เลโอนี ย่ิงเกาะราว
บนัไดแน่นขึน้กว่าเดิม จนกระทัง่เสียงครูอนุบาลบอกหมด
เวลาพักดงัขึน้ พวกท่ีอยู่ด้านล่าง ส่งเสียงหัวเราะและพา
กันเดินจากไป คล้อยหลังพวกนัน้แล้ว เลโอนีจึงไต่ลงมา
จากบนัไดลิงด้วยขาอนัสัน่เทา 
 ประสบการณ์ท่ีเด็กอายุสี่ขวบอย่างเลโอนีได้รับ 
มนัไมใ่ช่แคก่ารทะเลาะเบาะแว้งกนัอย่างธรรมดาทัว่ไป แต่
เป็นการโดนข่มเหงรังแกท่ีแย่ท่ีสดุ จากเพ่ือนร่วมห้อง 
 จากข้อมูลการศึกษาด้านการพัฒนาจิตใจ ของ
ศาสตราจารย์ Francoise Alsaker ระบุว่ารูปแบบของ
ความรุนแรงในลักษณะนีจ้ะเร่ิมต้น ตัง้แต่ในโรงเรียน
อนบุาล ไปตลอดช่วงเวลาในวยัเรียน ซึง่จะมีเดก็และวยัรุ่น

ตก เ ป็น เห ย่ือการถูกข่ ม เหง รั งแก  ประมาณ10-15 
เปอร์เซน็ต์  
 การข่มเหงรังแกส่วนใหญ่ จะไม่กระท าอย่าง
เปิดเผย ผู้กระท าจะลงมือ โดยไม่ให้ ผู้ ท่ีตกเป็นเหย่ือรู้ตวั
ล่วงหน้า ซึ่งต้องอาศัยการสงัเกต จึงจะเข้าใจว่า นั่นเป็น
การข่มเหงรังแก เช่นเดียวกบัในกรณีของเลโอนี  
 เลโอนี มีอาการไม่อยากไปโรงเรียน นอนหลบัไม่
สนิท มีอาการเศร้าซึม แม่ของเลโอนี  ไปพูดคุยกับครู
อนบุาล รวมทัง้พดูคยุกบัเดก็ๆ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง แตก่็ไมไ่ด้
ช่วยให้เลโอนีเป็นผู้บริสทุธ์ิในสายตาของครูขึน้มาได้ 
 ลักษณะเด่นอีกอย่างของการข่มเหงรังแก คือ 
ผู้ กระท าสามารถตบตาหลอกลวง ผลักความผิด ไปให้
ผู้ถูกกระท า โดยท าให้คนอื่นเช่ือว่า เป็นความผิดของเหย่ือ 
คนท่ีไม่ได้สังเกตพฤติกรรม หรือจับตาดูลักษณะท่าทาง
ของเด็กอย่างใกล้ชิด จะเข้าใจผิดได้ง่าย ว่าเหย่ือเป็นผู้ ท่ี
ข่มเหงรังแกคนอื่น 
 การข่มเหงรังแก ไม่ใช่ความขัดแย้ง ระหว่างคน
สองคน แต่เป็นลกัษณะของการกระท าเป็นกลุ่ม ประกอบ
ไปด้วยหวัหน้าทีม ผู้ช่วย และผู้ชมท่ีดเูหตกุารณ์อยู่เงียบๆ 
ส่วนใหญ่จะร่วมมือด้วย เพราะกลวัว่าจะตกเป็นเหย่ือเสีย
เอง ซึ่งสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงไปเป็นเช่นนัน้ได้ 
เพราะการข่มเหงรังแกนัน้ ขึน้อยู่กบัพลงัของกลุม่เป็นหลกั 
 เช่นเดียวกับกรณีของเลโอนี แต่เดิมนัน้ เจสซิก้า
เป็นเพ่ือนกับเลโอนี แต่ได้รับการก่อกวน รังควานจากเด็ก
คนอื่น จนท าให้เจสซิก้าเปลี่ยนไป แรกเร่ิมเจสซิก้าก็แค่
ออกค าสัง่ ให้เลโอนีท าตาม และก็ตามด้วยการข่มขู่ให้ยอม
ตาม ไมเ่ช่นนัน้ก็จะไมย่อมเลน่ด้วย 
 ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ลกูโดนข่มเหงรังแก พ่อแม่
ไม่ควรเข้าไปแทรกแซง ควรรักษาท่าที สงัเกตดูอยู่เงียบๆ 
ตัง้ใจฟังเร่ืองท่ีลกูเลา่อย่างจริงจงั  
 การข่มเหงรังแกนัน้  มีหลายรูปแบบ บางครัง้
อาจจะเป็นแค่การกลอกตาใส่ ส่งสายตาโกรธแค้นมาให้ 
ไมใ่ห้ความส าคญั หรือขยิบตา จนถึงขัน้กดดนัท าให้คนนัน้
ต้องแยกตวัออกจากกลุม่ไป 
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 แต่ท่ีแย่กว่านัน้คือ การใช้ก าลัง เช่น ในระหว่าง
ทางไปโรงเรียน อาจแกล้งผลัก หรือแย่งสิ่งของ ท าลาย
สิ่งของ ซึง่มีหลากหลายวิธีท่ีน ามาใช้ โดยให้ผลชีเ้ฉพาะไป
ท่ีผู้ตกเป็นเหย่ือเท่านัน้ 
 ผลจากการวิจัย ชีใ้ห้เห็นว่าเด็กผู้หญิงส่วนใหญ่ 
จะข่มเหงรังแกโดยกระท าเป็นนัยๆ ไม่แสดงออกโจ่งแจ้ง 
ส่วนเด็กผู้ ชาย จะแสดงออกทางร่างกาย อีกประเภทคือ
การข่มเหงรังแก ท่ีก่อให้เกิดความอบัอาย บนโลกไซเบอร์ 
โดยใช้มือถือถ่ายวีดีโอลงในอินเทอร์เน็ต ในห้องแช็ต โซ
เชียล เน็ตเวิร์ค เช่น เฟซบุ๊ก เป็นต้น นัน่ถือเป็นการกระท าท่ี
เลวร้ายมาก เพราะแม้วา่จะเลิกข่มเหงรังแกคนผู้นัน้ไปแล้ว 
แตก่็ไมม่ีใครลบข้อมลูออกจากอินเทอร์เน็ตได้  
 หากพ่อแม่เห็นร่องรอยแปลกๆ  เช่น ข้าวของท่ีลกู
น าไปโรงเรียนพงัเสียหายบ่อยๆ หรือในวนัท่ีต้องไปโรงเรียน 
ลูกจะมีอาการปวดท้องเสมอ ลูกนอนไม่หลับสนิทเป็น
ประจ า ไม่มีเพ่ือนในห้องคบด้วย หรือการเรียนตก และ
สงสยัว่าลกูก าลงัถกูข่มเหงรังแก พ่อแม่ควรไปพูดคยุกบัครู
ประจ าชัน้ ไม่ควรพูดคุยกับผู้ ปกครองของเด็กผู้ ลงมือ
กระท าโดยตรง เพราะนัน่อาจน าไปสู่การ ใส่ร้ายป้ายสี ซึง่
ไมใ่ช่วิธีการที่สร้างสรรค์แตอ่ย่างใด 
 การหยุดการข่มเหงรังแกให้ได้เร็วท่ีสุด ควรใช้
วิธีการท่ี “แยบยล” โดยครู เป็นผู้ เรียกเด็กกลุ่มท่ีข่มเหง
รังแกคนอื่นทัง้หมด มาพูดคยุ เล่าปัญหาของเด็ก ท่ีถูกข่ม
เหงรังแก ให้พวกเขาฟัง และขอความเห็นจากพวกเขาใน
ฐานะ “ผู้เช่ียวชาญ” ให้พวกเขาช่วยกันคิดและหาวิธีการ
เพ่ือช่วยเด็กคนนัน้ ซึง่วิธีการดงักล่าวเรียกว่า “No-Blame-

Ansatz” การไม่ต าหนิติเตียน มกัได้ผลท่ีดี เพราะผู้ลงมือ
กระท าจะ เลิกการกระท านั น้  โดยไม่ รู้ สึก เสียหน้า 
ขณะเดียวกัน ผู้ ตกเป็นเหย่ือ ก็จะเห็นความเป็นมิตรของ
คู่ปรปักษ์ สิ่งจ าเป็นในขัน้ตอนนีค้ือ ความเข้าใจของผู้ที่
เคยตกเป็นเหยื่อ 
 ครูควรพูดคุยกับนักเรียนอย่างตรงไปตรงมาใน
เร่ืองนี ้และควรฝึกทกัษะทางสงัคมในชัน้เรียน เช่น ฝึกเร่ือง

จริยธรรมทางสงัคม เพ่ือให้ชัน้เรียนมัน่คง และเป็นไปตาม
เป้าหมาย 
 การเปลี่ยนโรงเรียนของเหย่ือนัน้ เหย่ืออาจจะ
หลุดพ้นจากการถูกข่มเหงรังแก แต่ไม่ไ ด้ท าให้กลุ่ม
ผู้ กระท ายุติ การข่มเหงรังแกผู้ อื่นลง เพราะพวกเขาจะ
เข้าใจว่าการกระท านัน้ประสบผลส าเร็จ จึงมองหาเหย่ือ
รายใหม่ต่อไป และเด็กท่ีถูกข่มเหงรังแกเอง เมื่อถูกข่มเหง
รังแกมาเป็นเวลานาน ก็จะถูกครอบง าด้วยความรู้สึกของ
การตกเป็นเหย่ือ ซึง่นัน่อาจเป็นปัญหาในการปรับตวัในชัน้
เรียนใหม ่

 
ข้อแนะน าส าหรับผู้ปกครอง 

*ให้ความส าคญักับเร่ืองท่ีเกิดขึน้ ฟังลูกให้ชัดเจน  ว่าการ
แยกตวัจากลุ่มเพ่ือน เป็นแค่การทะเลาะเบาะแว้งธรรมดา
หรือเป็นการข่มเหงรังแก 
*ชีใ้ห้ลูกเห็นถึงศกัยภาพของตนเอง ท าให้ลูกรู้สึกเข้มแข็ง
และเห็นคณุคา่ในตวัเอง 
*จัดการกับการข่มเหงรังแกอย่างระมัดระวัง คุยกับครู
ประจ าชัน้โดยไมต่ าหนิติเตียนและโยนความผิดให้ใคร 
*หากไม่ได้รู้จกักันดี ไม่ควรติดต่อกับเด็กผู้กระท าผิด หรือ
ติดตอ่กบัผู้ปกครองของเดก็คนนัน้โดยตรง ..... 
 
แปลและเรียบเรียงโดย แมล่ิง 
ท่ีมา http://www.beobachter.ch 
 

 
 

http://www.beobachter.ch/


 

                                
ห น้ า   24 

 รวงข้าว / เมษายน 2017 

 

  
หลายคนเมื่อย้ายมาอยู่สวิตฯ ก็ไม่อยากเป็น

แม่บ้านอย่างเดียว มีอะไรท านอกบ้านบ้าง มีรายได้เข้ามา
บ้างก็น่าจะเป็นเร่ืองท่ีน่ายินดีไมน้่อย แตก่ารหางานในสวิต 
ไมไ่ด้หากนัได้ง่ายนกั แตก่็ไมย่ากจนเกินไป เพราะสาวไทย
ท่ีรู้จักหลายคน ก็สามารถเข้าไปนั่งท างานได้ในหลายๆ
ต าแหน่ง ทัง้ในวงการตลาด ธนาคาร การศึกษา สุขภาพ 
และประกอบธุร กิจส่วนตัวก็มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
ร้านอาหาร หรือร้านนวดและสปา เพียงแตเ่ราต้องรู้วา่ งาน
ไหนจะเหมาะกบัเรา และเราจะได้งานในสายนัน้ได้อย่างไร  

และเราควรต้องรู้ว่า ต าแหน่งงานส่วนใหญ่ ไม่มี
การโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์หรืออินเตอร์เน็ต เพราะ
เขาจะรับการบรรจุกันเองภายในบริษัท หรือเสนอให้กับ
บุคคลท่ีติดต่อกับบริษัทโดยตรง เช่นพวกเราคนไทย ท่ีมี
กิจการเป็นของตนเอง ก็หาลูกจ้างกันเอง จากคนรู้จัก 
แนะน ากันมา ในท านองเดียวกันบริษัทท่ีก็เป็นแบบนี ้
เช่นเดียวกนั  
 

แต่อย่างไรก็ตาม สถานะงานว่าง  ในหน้าหนังสือพิมพ์
และบนอินเตอร์เน็ต ก็ยังพอมีอยู่  โดยเราสามารถ
ค้ น ห า ไ ด้ ท่ี  www.zeitung.ch  แ ล ะ 
www.onlinenewspapers.com 
 

นอกจากนี ้อีกช่องทางที่ เราสามารถหางานได้ คือ 
จากส านักงานจัดหางานของภาครัฐและเอกชน 
ส านักงานจัดหางานแห่งชาติในสวิตเซอร์แลนด์ดูแลโดย 
Labour Directorate at the State Secretariat for 
Economic Affairs (SECO) อย่างไรก็ดี ความรับผิดชอบ
ในการจัดหางาน ใน แต่ ล ะ รั ฐ  คื อ  RAV (Regional 
Employment Centres) ศูนย์เหล่านี ใ้ห้ความช่วยเหลือ

จัดหางานให้แก่คนว่างงานซึ่งรวมถึงชนชาติในในกลุ่ม 
EU/EFTA ท่ีหางานท าด้วย 
เวบ็ไซท์ศนูย์การจดัหางาน RAV: www.jobarea.ch  
เราสามารถลงทะเบียนท่ีหน่วยงาน จดัหางานภาคเอกชน
อีกหลายแห่งหรือหน่วยงานชัว่คราวได้เช่นกนั ตามเวบ็ไซท์
ตอ่ไปนี ้www.avg-seco.admin.ch 

การรับรองวุฒกิารศึกษา 
ในสวิตเซอร์แลนด์ ผู้ จ้างงานให้

ความส าคัญกับวุฒิการศึกษา และ
ค ารับรองการท างานเป็นอย่างย่ิง  
➢ ส านกังานเลขาธิการด้าน 

การศกึษา วิจยั และนวตักรรม (The State Secretariat for 
Education,Research and Innovation (SERI) เ ป็ น
ส านักงานประเมินใบประกาศนียบัตรวิชาชีพและใบ
ประกาศนียบตัรตา่งๆ  
www.sbfi.admin.ch, info@sbfi .admin.ch 
โทรศพัท์ : +41 58 462 28 26 (จนัทร์ – ศกุร์  
เวลา 9.30 – 11.30 น. องัคาร-พธุ เวลา 14 - 16 น.)  
Email: kontaktstelle@sbfi.admin.ch 
➢ ระดบัปริญญาบตัรประเมินโดย  

Rectors’ Conference of the Swiss Universities CRUS: 
www.crus.ch) 
หมายเหตุ : การรับรองวุฒิการศึกษาใช้กับการประกอบ
อาชีพท่ีควบคุมเท่านัน้  อาชีพควบคุม ได้แก่ วิชาชีพท่ี
ต้องประกอบไปด้วย ใบประกาศนียบตัร หรือปริญญาบตัร
ตามสาขาวิชา ใบประกาศนียบัตรส าหรับพยาบาลและ
แพทย์บ าบัดต่างๆ ท าการรับรองโดย สภากาชาดสวิส 
(www.redcross.ch) 
และแน่นอนภาษามีส่วนส าคัญทีเดียว เพราะฉะนัน้
การเรียนภาษาราชการในแถบถิ่นที่ เราอยู่อาศัยจึง
น่าจะเป็นบันไดขั ้นแรกๆ ที่ เราต้องเดิน.. . .เป็น
ก าลังใจให้หางานตามความสามารถ ความถนัด 
ความฝันกันได้ทุกคนนะคะ……. 
 

http://www.zeitung.ch/
http://www.onlinenewspapers.com/
http://www.avg-seco.admin.ch/
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ผู้ ตกทุกข์หรือญาติของผู้ตกทุกข์ สามารถย่ืนค า
ร้องขอความช่วยเหลือได้โดย ผู้ตกทกุข์ท่ีอยู่ในตา่งประเทศ 
สามารถย่ืนค าร้อง ขอความช่วยเหลือได้โดยตรงท่ี สถาน
เอกอคัรราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ ในประเทศท่ีตนตก
ทุกข์อยู่ ส าหรับญาติของผู้ตกทุกข์ สามารถย่ืนค าร้องขอ
ความช่วยเหลือได้ท่ี กองคุ้มครองและดแูลผลประโยชน์ คน
ไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล   กระทรวงการ
ตา่งประเทศ  
ขัน้ตอนการยื่นเร่ืองร้องทุกข์ 
1. ผู้ร้องทุกข์ ย่ืนใบค าร้อง และ เอกสารประกอบการ
ร้องเรียนให้ครบถ้วน อนัประกอบด้วย 

ผู้ยื่นค าร้องในประเทศ 
- ช่ือ สกลุ ผู้ ย่ืนค าร้อง 
- บตัรประจ าตวัประชาชน 1 ชดุ 
- ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนา 1 ชดุ 
- ทะเบียนสมรสพร้อมส าเนา 1 ชดุ(กรณีท่ีเป็นสามี ภรรยา) 
- สูติบัตรบุตร พร้อมส าเนา 1 ชุด (กรณีเป็นสามี - ภรรยา 
โดยมิได้จดทะเบียนสมรสตามกฏหมาย) 
 ผู้ตกทุกข์ในต่างประเทศ 
- ช่ือ นามสกลุ ผู้ตกทกุข์ 
- ส าเนาหนงัสือเดินทาง (ถ้ามี) 
- ส าเนาบตัรประชาชน (ถ้ามี) 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 
- ส าเนาจ้างงาน (ถ้ามี) 
2. ผู้ร้องทุกข์อธิบายเร่ืองท่ีตน ตกทุกข์ และเหตุการณ์
ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้โดยละเอียด พร้อมเร่ืองท่ีจะขอให้ช่วย
ด าเนินการกบัเจ้าหน้าท่ี 
3. กองคุ้มครองฯ รับเร่ืองและพิจารณาในเบือ้งต้นถึง
ความเป็นไปได้ และอธิบายขัน้ตอนให้ผู้ ร้องทราบ 
4. กองคุ้มครองฯ แจ้งเร่ือง ท่ีผู้ ร้องทุกข์มาร้องขอความ
ช่วยเหลือ ให้สถานเอกอคัรราชทูตหรือสถานกงสลุใหญ่ใน

ประเทศ  ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเพ่ือด าเนินการในส่วนท่ี
เก่ียวข้องตอ่ไป 
5. เม่ือสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ท่ี
เก่ียวข้อง ได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือแล้ว หรือมีความ
คืบหน้าอย่างใด  กองคุ้มครอง ฯ จะแจ้งให้ผู้ ร้องทกุข์ทราบ 
ผู้ ร้องทุกข์สามารถสอบถามความคืบหน้าได้ท่ี  กอง
คุ้ มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ 
กรมการกงสลุ ถ. แจ้งวฒันะ กรุงเทพฯ  
โทร. 02-575-1047 ถงึ 49 
 พวกเราคนรุ่นใหม่ ใครๆก็รู้จักแอปพลิเคชั่นกัน
ทัง้นัน้ ก็เลยน า เร่ืองนีม้าบอกตอ่กนัด้วย เผ่ือพ่ีน้องทกุๆคน
ทัง้ท่ียงัอาศยัอยู่ในประเทศ หรือท่ีต้องการจะเดินทางไปยงั
ต่างประเทศ หรือท่ีอาศยัอยู่ในต่างประเทศแล้ว อพัโหลด 
แอปพลิเคชัน่ และเย่ียมชมเวปไซต์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อไปนี ้
ตามลิงค์ด้านลา่งนะคะ 

 ค้ นหา ไ ด้ ใ น  google play ห รื อ  app store : 
yingthai หรือ http://yingthai.net/ 
ศูนย์ช่วยเหลือหญิงไทยในต่างประเทศ เป็น
ช่องทางในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ ให้ความรู้ 
กบัหญิงไทยท่ีอาศยัอยู่ในตา่งประเทศ 

 อี ก แ อ ป พ ลิ เ ค ชั่ น  คื อ  thaiconsular ห รื อ 
http://www.consular.go.th/ ห รื อ  อี เ ม ล์  
Consular02@mfa.go.th 

 สายดว่น ส าหรับคนไทยในตา่งประเทศ  
คือ 0066 99 130 1300 

จะมีเจ้าหน้าท่ี ท่ียินดีรับฟัง และให้ค าปรึกษา ไม่ว่าจะเป็น
การโทร การส่งข้อความ หากต้องการความช่วยเหลือ ก็
ติดตอ่ไปได้เลยคะ่ 
ท่ีมา  : http://www.consular.go.th/main/th/services/1308 

 
 

ร้องทุกข์ ในต่างแดน 

http://yingthai.net/
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          โดย พ่ีหญิงไทย 

 

ค าถาม: ผู้มีใบอนญุาตพ านกัประเภท บี สามารถย้ายท่ีอยู่
ไปรัฐอื่นได้ไหม 
ค าตอบ: สามารถย้ายได้ แตต้่องด าเนินเร่ืองขออนญุาตรัฐ
ใหม ่ท่ีจะย้ายไปอยู่ เม่ือได้รับอนญุาตแล้ว จงึสามารถย้าย 
แล้วต้องแจ้งอ าเภอท่ีอยู่เดิม ภายใน 14 วัน ก่อนย้าย ดู
เหมือนง่ายใช่ไหมคะ แตม่ีข้อก าหนดของการได้ใบอนุญาต
พ านัก และผลของการย้ายรัฐ ท่ีควรทราบ และต้องน ามา
พิจารณา  

ก่อนอื่น เรามาท าความเข้าใจ เร่ืองค าเรียกต่างๆ 
เพ่ือความเข้าใจตรงกนันะคะ  

ใบอนุญาตพ านักส าหรับชาวต่างชาติ  ( ท่ี
เมืองไทย เรียก ใบตา่งด้าว) คือเอกสารบตัร ซึง่ทางราชการ
ออกให้ คล้ายบัตรประจ าตัวท่ีแจ้งประเภทบัตร และแจ้ง
ช่วงเวลา ซึ่งเจ้าของบัตร มีสิทธิพ านักในประเทศฯ ภาษา
ท่ี น่ี เ รี ยก  Ausländerausweis(เ ย อ ร มั น )/Livret pour  
étranger(ฝ ร่ั ง เศส )/Libretto pe stranieri(อิตาเ ลียน ) 
ใบอนุญาตพ านักส าหรับชาวต่างชาติ  (ไทย) ซึ่งไม่ใช่ 
วีซ่า และ ไม่ใช่พาสสวิส ท่ีบางครัง้เราเรียกกนัผิด ท าให้
พูดคุยกัน ไปคนละ เ ร่ื อง  ต่อ ไป นี  ้จะ เ รียกสั น้ ๆ  ว่ า 
ใบอนุญาตพ านัก       

                                   

ใบอนุญาตพ านัก ในประเทศสวิตฯ มีหลาย
ประเภท เช่น L, F, N, G, C, Ci, B, S แล้วยังแยก
ประเภทใบอนุญาตทุกชนิดนัน้เป็นสองหมวด คือ 
ส าหรับชาวตา่งชาติท่ีเป็นชาว EU/EFTA  และส าหรับ

ชาวตา่งชาติจากประเทศท่ีสาม ซึง่รวมถงึประเทศไทย  
วนันีจ้ะพูดถึงใบอนุญาตพ านักท่ีเก่ียวข้องกับคน

ไทยส่วนใหญ่  ซึ่งกลุ่มหนึ่งได้ใบอนุญาตพ านัก  เพราะ
ติดตามครอบครัวมาอาศัยอยู่ท่ีน่ี และอีกกลุ่มซึ่งเข้ามา
ท างาน ส าหรับฉบบันีข้อกล่าวถึงกลุ่มแรกก่อน คือกลุ่มที่
จดทะเบียนสมรส แล้วเข้ามาพ านักอยู่ กับครอบครัว 
ซึ่งจะได้รับใบอนุญาตพ านัก ประเภท B  ถ้าสมรสกับ
ช า วส วิ ส  จ ะ ไ ด้ รั บ ใ บอนุญาตพ า นั ก ป ร ะ เ ภท  B 
(Aufenthaltsbewilligung B /l’autorisation de séjour B 
/permesso di dimora B)  ซึ่งมีอายุใช้งานเพียง 1 ปี นั่น
คือ ต้องขอตอ่อาย ุทกุปี   

• ถ้าสมรสกับชาว EU/EFTA  จะได้รับใบอนุญาตพ านัก
ประเภท B ซึ่งมีอายุใช้งาน  5 ปี โดยท่ีคู่ครองจะต้องมี
หลกัฐาน หนงัสือยืนยนัการท างาน(อย่างน้อย 365 วนั) 
เมื่อพ านักกับครอบครัวครบ 5 ปี สามารถขอใบอนุญาต
พ า นั ก ถ า ว ร  C (Niederlassungsbewilligung C/ 
l’autorisation d’établissement C/ permesso di 
domicilio C)  

คราวนีก้ลบัมาท่ีค าถาม เร่ืองการขอย้ายท่ีอยู่ ไป
อยู่ในรัฐอื่น การออกใบอนุญาตอยู่ ในอ านาจของ
เจ้าหน้าท่ีในรัฐท่ีอยู่อาศยั ดังนัน้การขอย้าย จงึต้องด าเนิน
เร่ืองขอตอ่อ าเภอของรัฐ ซึง่เราต้องการย้ายไปพ านกั โดยท่ี
มีเหตผุลเพียงพอ กรณีท่ีไมไ่ด้ติดตามครอบครัวหรือคูค่รอง 
จงึต้องแสดงหลกัฐาน ได้แก่ 

• ใบรับรองไมต้่องคดี  
• ใบรับรองไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 
• ไม่เป็นบุคคลท่ีขอรับเงินช่วยเหลือจาก

หน่วยงานสงัคมสงเคราะห์ 
• มีสญัญาจ้างงาน 
• มีสญัญาเช่าท่ีพกัอาศยั 
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• ส าเนาทรัพย์สิน เช่น บญัชีธนาคาร กรณี
ท่ีไมไ่ด้ท างาน  

เมื่ อ เ จ้าหน้า ท่ี ใน รัฐใหม่อนุญาต  ห รือออก
ใบอนุญาตพ านกัให้แล้ว จึงจะแจ้งย้ายออกจากอ าเภอใน
รัฐท่ีอยู่ปัจจุบัน ไม่ควรแจ้งย้ายออกก่อน เพราะถ้ารัฐใหม่
ไม่รับ ก็ไม่รับรองว่ารัฐเก่าจะยอมรับคณุกลบัไปอีกหรือไม่ 
แต่สิ่งท่ีควรค านึงอีกอย่างหนึ่งคือ ผลกระทบต่อการขอ
ใบอนุญาตพ านักถาวร (C) ซึง่ก าหนดวา่ เมื่อได้รับ 

ใบอนญุาตพ านกั B แล้ว 5 ปี สามารถขอใบพ านกั
ถาวรได้ เมื่อพ านักในรัฐนัน้ติดต่อกันครบ 5 ปี ดังนัน้ถ้า
ย้ายรัฐ ก็ต้องเร่ิมนับเวลาใหม่ ไม่สามารถน าระยะเวลา
พ านกัในรัฐเก่ามานบัรวมกนัได้ ดงันัน้ถ้าอยากได้สญัชาติ
สวิสเร็วขึน้ ก็ต้องคิดให้ดีก่อนจะย้ายรัฐ  และถ้าต้องการ
ย้ายไปอยู่เพียงชั่วคราวด้วยเหตุผลใดก็ตาม แต่ไม่เกิน 3 
เดือน ก็ไมจ่ าเป็นต้องแจ้งย้าย นะคะ 
(อ้างอิง: https://www.sem.admin.ch) 
************************************************************ 
ค าถาม : สวสัดีค่ะพ่ีหญิงไทย หนูอยู่สวิตฯ มาได้3ปีคร่ึง
แล้วค่ะ และตอนนี ้มีลูกกับสามี 1 คน อายุ 1 ขวบค่ะ หนู
ต้องการหย่ากับสามี แต่สามีไม่ยอมหย่า เพราะไม่อยาก
จ่ายเงินค่าเลีย้งดูให้ลูกค่ะ เขาบอกว่าหย่าได้ แต่จะไม่ให้
ลูก ไม่ให้เงิน และจะส่งหนูกลบัไทยตวัเปล่าค่ะ เขาขู่และ
เคยท าร้ายร่างกายหนู จนหนูต้องแจ้งต ารวจค่ะ จากนัน้
เขาก็ไม่ตีอีก แต่เวลาทะเลาะกนั เขาจะขู่ตลอดว่า จะตี จะ
สง่กลบัไทย จะไมใ่ห้ลกู ก็เลยอยากทราบวา่ หนตู้องไปแจ้ง
ฟ้องหย่าท่ีใหนคะ่  

 
ค าตอบ : สวสัดีค่ะ ตามกฏหมายของสวิส เราสามารถท า
เร่ืองแยกอยู่ได้ 2 ปี เพราะเป็นสิทธ์ิท่ีเราควรจะได้ในเร่ือง
การแบ่งเงินสะสมจากการท างาน เป็นต้น แต่ถ้าสามีไม่
ยินยอมหย่า ขอให้ไปขอความช่วยเหลือ เพ่ือปรึกษา และ  
อาจขอให้เขาพูดคุยกับสามี เ พ่ือหาทางตกลงกัน ท่ี  
หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ในอ าเภอท่ีอยู่ค่ะ ซึ่งจะมี
เจ้าหน้าท่ีบริการให้ค าปรึกษา และช่วยเหลือปัญหา
ครอบครัว คงต้องเล่าเหตุุการณ์ท่ีเกิดขึน้ให้เขาฟัง (คิดว่า
ไม่มีปัญหาด้านภาษานะคะ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะ 
ถ้าทัง้สองฝ่ายสามารถตกลงกนัได้อย่างสนัติ เจ้าหน้าท่ีจะ
ช่วยเขียนสญัญาแยกกันอยู่ แต่ถ้าไม่ส าเร็จ ก็จ าเป็นต้อง
ใช้ทนาย สว่นนีม้ีคา่ใช้จ่าย แตถ้่าเราไมม่ี ให้บอกทนาย ขอ
ค าแนะน า ว่าเราควรต้องท าอย่างไร มีหน่วยงานให้ความ
ช่วยเหลือคะ่ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.sem.admin.ch/
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 ปฏทินิกจิกรรม 
 

 

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

ใบสมคัรสมาชกิ  
สมาคมหญงิไทยเพือ่หญงิไทย ในสวติเซอรแ์ลนด ์

 

     ช่ือ.........................................................................นามสกลุ................................................................. 
     ช่ือคูส่มรส...............................................................ท่ีอยู่..(ถนน,เลขท่ี).................................................. 
     เมือง..............................................รหสัไปรษณีย์..................โทรศพัท์................................................... 
     อีเมล์....................................................................... 
     ลายมือช่ือ................................................................วนัท่ี.....................................................................    
     โปรดสง่ใบสมคัรนี ้ไปท่ี  Verein Thai Frauen für Thai Frauen,  Postfach 11, 3038 Kirchlindach   
     โปรดสัง่จ่ายท่ี  PC Konto: 87-677365-7              IBAN : CH26 0900 0000 8767 7365 7 
     คา่บ ารุงสมาชิก รายบคุคล กลุม่ ชมรม ห้างร้านและองค์กรตา่งๆ ปีละ 50 ฟรังค์สวิส  
     ท่านจะได้รับวารสารรวงข้าว 3 ฉบบัตอ่ปี เข้าร่วมสมัมนา ร่วมกิจกรรมตา่งๆ รวมทัง้ได้รับข้อมลูความรู้ตา่งๆ  
     โดยมีคา่สมาชิกเป็นรายได้ ท่ีสมาคมฯ น ามาใช้ในการจดัท าเอกสาร และกิจกรรมตา่งๆส าหรับสมาชิก 
 

 

วันอาทติย์ที่ 21 พ.ค. 2017 
เวลา 10.00 – 16.00 น.  

งานประชุมสามัญประจ าปี  
ท่ี Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach 

วันท่ี 8 - 9 ก.ค. 2017 
เวลา 10.00 - 18.00 น. 

งานเทศกาลไทย 
ท่ีสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงเบร์ิน 

วันเสาร์ที่ 2 ก.ย 2017 
เวลา 10.00 – 17.00 น.  

งานสัมมนา “ Anti-Aging “ 
โดยแพทย์หญิง อภสิมัย ศรีรังสรรค์ และคณะฯจากโรงพยาบาลกรุงเทพฯ 

ท่ีซูริค 
วันอาทติย์ที่ 3 ก.ย. 2017 
เวลา 09.30 – 17.30 น. 

งานวันครอบครัว และสัมมนา “ Anti-Aging ” 
โดยแพทย์อภสิมัย ศรีรังสรรค์ และคณะฯจากโรงพยาบาลกรุงเทพฯ 
ท่ี Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach 
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รายงานกจิกรรมสมาคมหญงิไทยเพือ่หญงิไทย ปี 2016 

ล าดับที่ เดือน วันท่ี รายการ 
1 มีนาคม 20 ตวัแทนคณะกรรมการสมาคมฯ รับเชิญเป็นวิทยากรให้โรงเรียนนวดแผนไทย วดัศรีฯ 
2 เมษายน 3 ประชมุคณะกรรมการสมาคมฯ ที่ Kirchlindach, Bern 
3 เมษายน 8 ตวัแทนคณะกรรมการเข้าพบฯพณฯเอกอคัรราชทตู นพปฎล คณุวิบลูย์ ท่ี สอท เบิร์น 
4 พฤษภาคม 1 ประชมุสามญัประจ าปี ที่ Kirchlindach, Bern 
5 มิถนุายน 5 ประชมุคณะกรรมการ และให้ค าปรึกษาด้านกฏหมาย ร่วมกบักงสลัสญัจร ท่ี Lugano 
6 มิถนุายน 25-26 ตวัแทนคณะกรรมการ ให้ค าปรึกษา และร่วมงานฉลองครบรอบ 20 ปี ท่ีวดัศรีฯ 
7 กรกฎาคม 4 ประธานและรองประธาน ไปให้ความรู้ทีศ่นูย์ Xenia, เบิร์น 
8 มิถนุายน 12 ตวัแทนกรรมการประชมุการจดังานเทศกาลไทย ท่ีสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงเบิร์น 
9 กรกฎาคม 9-10 ร่วมงานเทศกาลไทย ที่สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงเบิร์น 
10 สงิหาคม 28 ประชมุคณะกรรมการสมาคมฯ ที่ Kirchlindach, Bern  

11 กนัยายน 3 สมัมนาเร่ือง “สือ่รักในครอบครัว”  และเร่ือง “สือ่สารด้วยหวัใจท าอยา่งไรให้ลกูรับฟัง” 
โดย แพทย์หญิงอภิสมยั ศรีรังสรรค์ และคณะ ทีว่ดัศรีนครินทรวราราม 

12 กนัยายน 4 วนัสงัสรรค์ครอบครัวหญิงไทยปีที่ 11 และสมัมนาเร่ือง “สือ่รักในครอบครัว” 
และเร่ือง “สือ่สารด้วยหวัใจท าอยา่งไรให้ลกูรับฟัง” โดย แพทย์หญิงอภิสมยั ศรีรังสรรค์ 
และคณะ ท่ี Pfrundhaus Kirchlindach 

13 กนัยายน      10-11 อบรมสมัมนา เร่ือง “เรียนรู้การให้ค าปรึกษา การสือ่สารกบัคนรอบข้าง ตามหลกั
จิตวิทยา” โดย แพทย์หญิงอภิสมยั ศรีรังสรรค์ และคณะ  ทีส่ถานเอกอคัรราชทตู  ณ 
กรุงเบิร์น 

14 กนัยายน 27 ตวัแทนคณะกรรมการร่วมงานเลีย้งสง่ ฯพณฯเอกอคัรราชทตู นพปฎล คณุวิบลูย์ ท่ี 

สอท เบิร์น 
15 ตลุาคม  20 ร่วมกิจกรรม “จดุเทียนถวายอาลยั พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เสด็จสวรรคต”  

โดย คณะผู้แทนถาวรไทยประจ าสหประชาชาติ ณ นครเจนวีา 
สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงเบิร์น และ คณะผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การการค้าโลก 
ณ นครเจนีวา 

16 ตลุาคม 22 ประชมุคณะกรรมการ ที่ Kirchlindach 
17 ตลุาคม  23 ประธาน เป็นวิทยากร เร่ือง “ กฏหมายประกนัสงัคม” ที่วดัศรีนครินทรวราราม 
18 พฤศจิกายน  5 ตวัแทนกรรมการร่วมงาน “เดินเพื่อพอ่” ที่ซูริค 
19 ธนัวาคม  11 จดักิจกรรม “เรียนแกะสลกั ผกัและผลไม้ กบัครูแจง ท่ี Pfrundhaus Kirchlindach 

 

กิจกรรมประจ า    - ตอบปัญหาและให้ค าแนะน าทางโทรศพัท์ (079 649 34 32) ทางเฟสบุ๊ก และทางอีเมล์ 
                             - เวป็ไซด์   http://www.thaifrauenverein.ch 

- วารสารรวงข้าว 3 ฉบบั เดือนเมษายน สิงหาคมและธนัวาคม 

http://www.thaifrauenverein.ch/
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