
 



วนัอาทติยท์ี ่3 ธนัวาคม ค.ศ. 2017 
คุณกุวัลยา รีเดอร์ รองประธานสมาคมหญิงไทย ฯ ร่วมงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพติร วันชาตไิทย และวันพ่อแห่งชาต ิประจ าปี พ.ศ. 2560 จัดโดย
คณะผู้แทนถาวรไทยประจ าสหประชาชาต ิณ นครเจนีวา และคณะผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การการค้าโลกและองค์การ

ทรัพย์สินทางปัญญาโลก ณ ที่ท าการคณะผู้แทนถาวรไทยประจ าสหประชาชาติ 

  

 
 

 
 
 

ขอขอบคุณ  
คณุ Arom และ  
Prof. Matthias Steinmann  
 
We have been greatly  
benefitting from the  
patronage of family  
Steinmann. 

 

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

 

ผูม้อีุปการคณุ  
ตอ่สมาคมหญงิไทยเพือ่ 
หญงิไทย สวติฯ  เสมอมา   

 

     Thank you very much for your great support.  
 
 

คุณกุวัลยา รีเดอร์ ถ่ายภาพร่วมกับนายเสข วรรณเมธี 
เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ าสหประชาชาต ิ 
ณ นครเจนีวา และภริยา พญ.วินัดดา วรรณเมธี 
 

มอบหนังสอืคู่ มือการใช้ชวีิตในสวติฯ และ      
วารสารรวงข้าว แด่ คุณปิยนารถ วัฒนาศิริ  
อัครราชทตู รองผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การ 
การค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก 
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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: 

facebook.com/thaifrauen.swiss 
……………………………………………………… 
คณะกรรมการสมาคมฯ 
ประธาน : จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต 
รองประธาน และทะเบียน: กวุลัยา รีเดอร์ 
เหรัญญิก : พรพรรณ เวงเงอร์ 
ประชาสัมพันธ์ : กลัยา ฟิงค์                        
เลขานุการ : ญาณพชั  ดินเน่ 
ผู้ ช่วยเลขานุการ : มณฑา คนูซ์- บญุจริง 
บรรณาธิการ : กหุลาบ ไทรโพธ์ิภู ่
เวป็มาสเตอร์ : Dr. Hans Rieder 
ที่ปรึกษา : สมบตัิ มากลัน่ –เรอบิเย  ศกัดา บวัลอย 
…………………………………………...... 
บรรณาธิการ จัดท าปกและรูปเล่ม:  กหุลาบ ไทรโพธ์ิภู ่  
จัดท าปกหน้า : คณุอนชุา ชยัชมภ ู 
ช่างภาพ : กวุลัยา รีเดอร์   
กองบรรณาธิการ : กวุลัยา รีเดอร์  จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต 
พิสูจน์อักษร : จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต 
นักเขียน : ก. ไตรค า ข้าเจ้า ต้นข้าว พีห่ญิงไทย  ส.บาโร 
นักแปล : ศกัดา บวัลอย  แมล่ิง  แดบ่พุการี  และเฟราฮีรชิ 
ขอขอบคุณ ผู้จดัท าปกหน้า คณุอนชุา ชยัชมภ ูภาพประกอบในเลม่
จาก Beobachter กเูกิล้ และจากชา่งภาพของสมาคมฯ รวมทัง้ภาพจาก
สมาชิกรุ่นแรก ๆ ทกุภาพ 

 
 
 

สารบญั 

เร่ืองจากปก 
5 20 ปี ท่ีเรามีเรา 
เร่ืองจากเมอืงไทย 
10 จากสนามเสือป่า ถึงออเจ้า 
กฎหมายน่ารู้ 
17 ศลุกากรไทย 
12 การครอบครองปรปักษ์ 
14 กฏหมายท่ีเปล่ียนแปลงในปี 2018 
18 ขอสญัชาตสิวิส ยากขึน้ 
20 กฏหมายรอบตวัและรอบบ้าน 
22 คา่อะไรบ้าง ถกูหกัจากเงินเดือน 
สรรหามาเล่า 
24 ระบบการปรับเงินเดือน และการจา่ยโบนสั 
สขุภาพกาย ใจ 
26 ธนาคารเวลา เวลาของกนัและกนั        
สาระน่ารู้ 
21 ธนบตัรในรัชกาลท่ี 10    
หญิงไทย 
4 บทบรรณาธิการ และ สารจากประธาน 
27 ถามมา ตอบไป  
29 ปฏิทินกิจกรรม 
30 รายงานการเงินสมาคมฯปี 2017
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บทบรรณาธกิาร  
สวัสดีค่ะเพ่ือนผู้ อ่านรวงข้าวทุกท่าน สมาคม

หญิงไทยฯ จะมีอายคุรบ 20 ปี ในเดือนตลุาคมนีแ้ล้วนะคะ  
 ส าหรับการเฉลิมฉลองวาระส าคัญนี  ้รวงข้าว 
ฉบบัแรกของปี พวกเราโดยความมุง่มัน่ และมานะของรอง
ประธาน และทะเบียนของสมาคม คือพ่ีแตว๋ กวุลัยา ติดตอ่
เชิญสมาชิก และคณะกรรมการ ตัง้แต่ก่อตัง้ และอยู่คู่
สมาคมมาตลอด 20 ปี ดิฉนัและคณะกรรมการทกุคน รู้สกึ
เป็นเกียรติ และขอบคณุ ทกุท่านเป็นอย่างสงู ท่ีอนญุาตให้
น ารูปของท่านมาขึน้ปกเป็นครัง้แรก รวมทัง้บอกเล่า
เร่ืองราวท่ีสมาชิกรุ่นใหม่ ไม่มีโอกาสได้เห็น ได้รับรู้ เป็น
บทเรียน เร่ืองราวท่ีมีคุณค่าเสมอ ติดตามอ่านได้ใน เร่ือง
จากปก “20 ปี ที่เรามีเรา”  

ฉบับนี ้นักแปลของเรา จัดเต็มด้วยเร่ืองราวด้าน
กฏหมาย เพ่ือให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ในการก่อตัง้ ให้
มากท่ีสุด ทัง้กฏหมายจากเมืองไทยท่ีก าลังอยู่ในความ
สนใจ นั่นคือเร่ืองศุลกากร และใครท่ีมีท่ีดิน ต้องอ่านเร่ือง
การครอบครองปรปักษ์ และท่ีสวิตเซอร์แลนด์ ส าหรับพวก
เราท่ีจะขอสญัชาติสวิส มีความยากเพ่ิมขึน้อีกแล้ว รวมทัง้
กฏหมายหลายเร่ืองท่ีเปลี่ยนไปในปีนี ้ 

สรรหามาเล่า ฉบับนี ้ส. บาโร มาเล่าเร่ืองราว
ประสบการณ์จากการท างานในสวิตฯ เก่ียวกับระบบการ
ปรับเงินเดือน และการจ่ายโบนสั เร่ืองนีน้่ารู้เสมอ 

ธนาคารเวลา มีความเก่ียวข้องอย่างไรกบัสขุภาพ
ใจ ลองอ่านกนัดนูะคะ และพวกเราท่ีกลบัเมืองไทยมา คง
ได้ใช้ธนบตัรในรัชกาลที่ 10 กนัแล้วนะคะ  

นอกจากนีเ้รายงัเตรียมกิจกรรมหลากหลายตลอด
ทัง้ปี ไว้ให้เพ่ือนสมาชิก ติดตามได้ท่ี หน้า 29 

และเช่นเคย หากมีข้อแนะน า ติชม ส่งเร่ืองราว
มานะคะ แล้วพบกนัในกิจกรรมท่ีจะมีขึน้เร็ว ๆ นี ้คะ่ 

กหุลาบ ไทรโพธิภ์ู ่(saipopoo@gmx.ch) 
 

 
 
 

 
 
 
 
สารจากประธาน 

สวัสดี ค่ ะ เ พ่ื อนๆ  สมา ชิก  วัน เ วลาผ่ านไป 
ความรู้สึกว่าเวลาผ่านเร็วหรือผ่านช้า ขึน้อยู่ว่า เรามี
ความสุขหรือความทุกข์ เพราะโดยท่ีจริงทุกคนมีเวลา
เท่าๆกนั เพียงแต่ความรู้สกึต่างกนั จิตใจของเรามีอิทธิพล
มากเหลือเกิน ถ้าอยากมีความสุขควรท่ีจะฝึกตามพุทธ
ศาสนสุภาษิต “จิตท่ีฝึกดีแล้ว น าสุขมาให้”แล้วเวลาจะ
ผ่านไปเร็วมาก 

นอกจากเวลาแห่งความสุขหรือความทุกข์แล้ว 
เวลายังมีค่า แม้จะบอกว่า เราทุกคนมีเวลาเท่าๆกัน แต่
คณุคา่ของเวลาในแตล่ะคน ก็มีไมเ่ท่ากนัอีกแหละ  

เวลาจะมีคา่ เม่ือใช้เวลาท าประโยชน์สว่นตน และ
เพ่ือผู้อื่น ไม่เช่นนัน้ จะกลายเป็น “ฆ่าเวลา” ติดตามและ
หาอ่านหนงัสือ “เวลาเป็นของมีค่า” พระนิพนธ์ของสมเดจ็ 
พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเลา่ถงึ”แม”่ “สมเดจ็พระศรีนคริ
ทราบรมราชชนนี” ในพระนิพนธ์ทรงน าเสนอคุณค่าของ
เวลาและงานอดิเรกให้สงัคม เน้นเวลาว่าง นอกเหนือจาก
การท างาน 

งานของสมาคม คือการจดักิจกรรมเพ่ือประโยชน์
แก่ชุมชนไทย  เป็นงานท่ีใช้เวลาอย่างมีค่า ด้วยความ
ร่วมมือร่วมใจกันภายในชุมชน ปีนีก้็สมาคมจะมีอายุครบ 
20 ปี เพ่ือเป็นการขอบคุณเพ่ือนๆ ชาวสมาคมหญิงไทย 
และครอบครัวของเหล่าสมาชิก เราจะจัดงานฉลอง และ
มอบของท่ีระลกึ เพ่ือนๆรอฟังข่าวและติดตามในวารสารนี ้
และสื่อออนไลน์ของสมาคม 

อีกไมน่านเกินรอ แล้วพบกนัคะ่ 
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ปีนีส้มาคมถือก าเนิดมาครบ 20 ปี สมาชิกผู้ ร่วมก่อตัง้ และ
อยู่เคียงคู่กบัสมาคมมาจนถึงปัจจุบนั มาบอกเล่าเร่ืองราว 
ครัง้กระโน้นท่ีเราไม่มีโอกาสได้ร่วมวง เร่ืองราวจะเป็นเช่น
ไร ติดตามอา่นกนัได้เลยคะ่ 

สื บ เ น่ื อ ง จ า ก ก า ร
ท างานสังคมสงเคราะห์ ใน
ต าแหน่งผู้ ใ ห้การปรึกษาแก่
ห ญิ งต่ า ง ช าติ ใ นก รุ ง เ บิ ร์ น  
และซู ริ ค  พบว่าหญิงไทยมี
โอกาสได้รับข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง
กบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัใน

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  โดยเฉพาะข้อมูลเก่ียวกับ 
“สิทธิและหน้าที่ของชาวต่างชาติ” น้อยมาก ควรมีการ
รวมพลงัของชาวไทยท่ีเป็นแกนน า เป็นท่ีรู้จกั ยอมรับของ
กลุ่มคนไทย และผู้ สนใจจากรัฐต่าง ๆ ท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ในการใช้ชีวิต ท่ีน่ี  มาให้ข้อมูลท่ีจ าเป็น
ดงักลา่วแก่หญิงไทย เพ่ือให้การใช้ชีวิตในประเทศนีง้่ายขึน้ 

เมื่อน าเ ร่ืองนีป้รึกษากับเอกอัครราชทูตดอน 
ปรมัติ วินัย ณ กรุงเบิร์น  ในปี  ค.ศ.1998 จึงได้รับการ
สนบัสนนุจากท่านและเจ้าหน้าท่ีสถานทูตไทยในการก่อตัง้
กลุ่มอาสาสมัครชาวไทยในสวิตฯ โดยการสานต่อของ
เอกอคัรราชทูต ดร.รณรงค์ นพคุณ คุณสิริพร จันทร์เรือง
เพ็ญ คุณพัชนี  กิจถาวร คุณคคนางค์  กระจ่างวงศ์  
เจ้าหน้าท่ีสถานทูตฯ ผู้ มีความสนใจและให้ค าแนะน า
ปรึกษาอย่างสม ่าเสมอจนจดทะเบียนเป็นสมาคมอย่าง
เป็นทางการ 

การก่อตัง้กลุ่มหญิงไทยเพ่ือหญิงไทย (ปัจจุบนัใช้
ช่ือว่า สมาคมหญิงไทยเพ่ือหญิงไทย) จึงเร่ิมต้นอย่างเป็น
ระบบ และมีประสิทธิภาพจากการสนบัสนุน ร่วมมือ ร่วม
แรงและร่วมใจของอาสาสมคัร ผู้มีเจตนาแน่วแน่ท่ีจะมอบ
สิ่งส าคญัและจ าเป็นตอ่การด าเนินชีวิตแก่หญิงไทยท่ีอาศยั
อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แห่งนี ้ 

ในฐานะประธานกลุ่มฯ คนแรก (1998/2541-2003/2546) 
และรับหน้าท่ีกรรมการบริหารถึงปี 2009/2552 ดิฉันภูมิใจ
ท่ีมีโอกาสร่วมสขุ ร่วมสร้างสรรค์ ร่วมกงัวล ร่วมเรียนรู้ และ
ร่วมยินดี กับความส าเร็จในการท างานอาสาสมัครอย่าง
ใกล้ชิดกับคณะกรรมการบริหารคือ คุณสุมิตรา บางอ้อ 
ซัลซ์มันน์ (พ่ีปุ๊ ) คุณจารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต (พ่ีจารีย์) คุณ
เตือนจิต เยิอร์ก (ตุย๋) คณุจริยา ปรีดา มลึเลอร์ (แจ๊ด)  
คณุนงลกัษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์ (พ่ีนงลกัษณ์) คณุกวุลัยา  
รีเดอร์ (แต๋ว) คุณดวงหทัย เฟรค (อ้อม) คุณนาก นาคี 
(นาก) และคณุผสุดี กเฟลเลอร์  

นอกจากกรรมการบริหาร ยังมีผู้ ท่ีมีส่วนในการ
ก่อตัง้กลุ่มฯท่ีส าคัญอีกหลายท่านคือ คุณพรฤดี ไบเยอร์
ไลน์ ผู้ ออกแบบโลโก้แรกของกลุ่มฯ (รูปผู้หญิงสองคนจูง
มือกัน) คุณอริสรา อัวร์ชปรุง เหรัญญิกคนแรก คุณมิคา
เอล เ ริทลิสแบร์เกอร์  ผู้ ตรวจสอบบัญชีคนแรก คุณ
สกลวรรณ บาสซี (บุ๋น) ประชาสมัพนัธ์คนแรก  

ดิฉันยังระลึกถึงผู้ ร่วมงาน และสมาชิกกลุ่มฯอีก
มากมายท่ีไม่ได้ระบุนาม ณ ท่ีนี ้แต่จับมือกับเราอย่าง
เหนียวแน่นตลอดเวลาเกือบ 5 ปี ในช่วงก่อตัง้จนถึงทุก
วนันี ้ 

บัดนีส้มาคมฯได้ด าเนินงานตามจุดประสงค์ใน
รูปแบบต่าง ๆ ต่อเน่ืองมาเป็นปีท่ี 20 แล้ว มีหญิงไทย
จ านวนไม่น้อย ท่ีได้รับประโยชน์จากข้อมูลท่ีสมาคมฯ 
จัดท า และมีหญิงไทยจ านวนไม่น้อยเช่นกัน ท่ีได้รับพลงั
จากการเข้าร่วมสมัมนา จากการอ่านข้อมลูในวารสารรวง
ข้าว จากค าปรึกษา จนเข้มแข็ง มัน่ใจในตวัเอง พร้อมท่ีจะ
ปกป้องตนเอง ต้องการยืนหยัดต่อสู้ เพ่ือสิทธิของตน และ
ท าหน้าท่ี ในฐานะพลเมืองในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ 
อย่างภาคภมูิใจ 
 ดิฉันขออวยพรให้สมาคมหญิงไทยเพ่ือหญิงไทย 
ประสบความส าเร็จในงานอาสาสมคัร ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ชาวไทยในประเทศสวิตฯ ด้วยความยัง่ยืนตลอดไป 
ศรสีมร จารุรงัสริตัน ์เมเยอร ์
สมาชกิ(คนแรก)สมาคมหญงิไทยเพือ่หญงิไทย 
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ดิฉันช่ืนชม คุณศรีสมร เมเยอร์ (ต้อย) ผู้ ริเร่ิม
รวมตัวอาสาสมัคร “กลุ่มหญิงไทยเพ่ือหญิงไทย” เมื่อปี 
1998/2541 เป็นอย่างย่ิง เพราะเป็นการเสนอโอกาสให้
อาสาสมัครคนไทยท่ีท างานกระจัดกระจายอยู่ทั่ว
สวิตเซอร์แลนด์ได้มาผนึกก าลังกาย ก าลังใจ ตลอดถึง
ก าลงัความคิด อนัจะยังผลให้การท างานเพ่ือชุมชนไทยมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึน้ 

ดิฉันเข้าร่วมกลุ่มฯเมื่อปี 1999/2542 ซึ่งเป็นปีท่ี
กลุ่มฯ จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ณ เวลานัน้กลุ่มฯ 
ยึดมั่น “หัวใจของการท างาน SERVE”  เป็นแนวทาง 
(Simple ท างานแบบง่ายแต่มีประ โยช น์  Efficient มี
ประสิทธิภาพ Realistic รับความเป็นจริง Various  รับ
ความหลากหลายของผู้อื่น  Endure อดทนฟันฝ่าอปุสรรค) 
โดยรับหน้าท่ีผู้ตรวจสอบบญัชีกลุม่ฯ เร่ิมจดัระบบการเงินอิ
เลกโทรนิก เม่ือดิฉนัปฏิบตัิหน้าท่ีเหรัญญิกในปีตอ่มา 

ในฐานะประธานร่วมของ “กลุ่มฯหญิงไทยเพ่ือ
หญิงไทย” ตัง้แต่ปี 2003/2546 นานกว่าสิบปี ดิฉันซาบซึง้
ถึงมิตรภาพ ได้ร่วมทุกข์ร่วมสขุกับเพ่ือน ๆ สมาชิก ได้พบ
ได้เห็น  ความแตกต่างและความเปลี่ยนแปลงของ
อุดมการณ์ ความไม่แน่นอนของชะตาชีวิต ได้เรียนรู้และ
เข้าใจถึงความส าเร็จและความล้มเหลวของโครงการ และ
ระบบการท างานอย่างถ่องแท้ 

ดิ ฉั น มั่ น ใ จ ว่ า  SERVE คื อ กุญ แ จ ส า คัญสู่
ความส าเร็จของกลุม่ฯ ในอดีต ปัจจบุนัและอนาคต 

 
 
 
 
 
 

    นงลกัษณ ์ใจสงฆ ์เทรพ็พ ์
   ประธานเครอืข่ายหญงิไทยในยุโรป 

ครบ 20 ปี. .หญิงไทย
เพ่ือหญิงไทย สมาชิก
หมายเลข 9 สุกลัยา 
เอรท์เลอร-์ชีวงษ  ์
ขอรายงานตวัค่ะ ยังรัก
กันอย่างเหน่ียวแน่น...
จากปีแรกจวบจนถึง
ปัจจบุนั เพราะเห็นวา่ 
พ่ี  ๆ  ท่ี ร่ วมกันก่ อตั ง้
สมาคมนัน้ มีจุดประสงค์และแนวคิดท่ีดีเย่ียม เพราะคน
ไทยท่ีต้องการความช่วยเหลือนัน้มีมากมาย...ย่ีสิบปีผ่าน
มา ณ ปัจจุบนัก็ยงัมีอยู่…ก้าวต่อไปค่ะ TFT เพ่ือเป็นแกน
น าท่ีดี เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง และเพ่ือความสมคัรสมาน
สามคัคีให้กบัชมุชนชาวไทยท่ีน่ีนะคะ..ขอเป็นก าลงัใจคะ่ 
.....................................................................................  

        ช่ือ อไุรวรรณ ยาคอป  
(ดอกไม้)  อาย ุ 49 ปี  มี
บุตรธิดา  2 คน มาอยู่
ท่ี ส วิ ต ฯ  เ มื่ อ ปี  ค . ศ . 
1992 มีโอกาสเข้าร่วม
เป็นสมาชิก หญิงไทย
เ พ่ือหญิงไทยเมื่อ  20 
กว่ า ปี ท่ี แ ล้ ว  ส าห รับ
ความประทับใจท่ีมีต่อ
สมาคม คือ การได้รับ

ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในเร่ืองของการใช้ชีวิตในต่างแดน
อย่างต่อเน่ือง และยงัได้รับค าแนะน าในเร่ืองของกฎหมาย
บางอย่างท่ีจ าเป็นต้องรู้ ในการจัดการแก้ปัญหา ท่ีเกิด
ขึ น้กับตัวเองโดยตรง ซึ่งค า ชี แ้นะ  และข้อมูล ท่ี เ ป็น
ประโยชน์เหล่านี ้ท าให้ปัญหาต่าง ๆถูกแก้ไขลง ได้อย่างดี  
ต้องขอขอบคณุจากใจจริง สมาคมหญิงไทยเพ่ือหญิงไทย
มา ณ ท่ีนีค้ะ่   
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ทุกคนท างานด้วยความทุ่มเท อดทน มีความเสียสละ ท า
เพ่ือคนอื่น หาความรู้มาเติมเต็ม 
เป็นอาหารสมอง ให้กับสมาชิก
ตลอด 20  ปี ท่ีผ่ านมา ดิฉัน
ขอขอบคุณ คณะท างานทุก ๆ 
ท่ า น  ทั ้ง ใ น อดี ต  ม าจนถึ ง
ปัจจบุนั เป็นก าลงัใจให้คะ่ 
ขอแสดงความนบัถือ 
พมิพส์มยั Loeffel 

............................................... 
เม่ือครัง้ท่ีดิฉนัมาอยู่ 

ส วิ ต ฯ  ใ ห ม่ ๆ ไ ด้ มี โ อ ก า ส
ช่วยเหลือหญิงไทยท่ีประสบ
ปัญหาชีวิตคู่ในต่างแดน ด้วยการเป็นล่ามให้หน่วยงาน
ราชการอยู่หลายเดือน ต่อมาได้เร่ิมงานวิชาชีพพยาบาลท่ี 
สวิตฯ มีโอกาสช่วยเหลือหญิงไทยท่ีมาโรงพยาบาลและไม่
สามารถสื่อสารกบัแพทย์พยาบาลและนกัสงัคมสงเคราะห์ 
ด้วยการเป็นลา่มให้บ่อยครัง้ 

ดิฉันเห็นความส าคัญของสมาคมหญิงไทยฯ จึง
สมคัรเป็นสมาชิก ตัง้แตแ่รกเร่ิม ได้รับรู้ข่าวสารของคนไทย
ในสวิตเฃอร์แลนด์และข้อมลูที่น่าสนใจ และมีประโยชน์ต่อ
คนไทย แตด้่วยงานพยาบาลที่ท าประจ า จงึไมส่ามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ แต่ก็ดีใจท่ีเห็นความก้าวหน้าและ
เจตนาอันเด่นชัดของสมาคม ท่ีช่วยเป็นสื่อให้คนไทยใน
ต่างแดนตลอดมาโดยผ่ านทางวารสารรวง ข้าว  ท่ี
ปรับเปลี่ยนโฉมใหมอ่ยู่เสมอมา แตด่ิฉนัใคร่ขอเป็น สมาชิก
ของสมาคมแบบไมต้่องเปิดเผยตวัตนดีกวา่นะคะ เม่ือดิฉัน
เกษียณการงานท่ีสวิตเฃอร์แลนด์อีก 2 ปีข้างหน้า อาจจะมี
โอกาสร่วมกิจกรรมของสมาคมบ้าง   

ดิฉันขออวยพรให้สมาคม เจริญเติบโตก้าวหน้า 
ช่วยเหลือคนไทยด้วยกันในต่างแดนต่อไป เราคนไทย
ด้วยกนัก็ต้องช่วยกนัไปไมว่า่จะอยู่ท่ีไหนนะคะ 
ขอบพระคณุและขอแสดงความนบัถือคะ่  
Nittaya Schindler 

Mit meinem Ehemann, einem 
Sohn und einer Tochter 
wohne ich seit 1997 in Chur. 
Dem Verein Thai Frauen für 
Thai Frauen gehöre ich seit 
der Gründung an. Der Verein 
hat mir regelmässig wichtige und verständliche 
Informationen zukommen lassen. Damit viel es mir 
leichter mich in der Schweiz zu integrieren. So wusste 
ich immer wohin ich mich bei Problemen wenden 
konnte. Ich empfehle deshalb jeder Thai Frau in der 
Schweiz die Mitgliedschaft des Vereins Thai Frauen 
für Thai Frauen. 
Daorung Widmer, Chur 
......................................................... 

ดิฉันเป็นสมาชิกตัง้แต่สมัย
แรกเร่ิม เน่ืองจากได้เข้าร่วมงานเป็น
บางครัง้บางคราวกบัคณุศรีสมร เมเยอร์ ท าให้ดิฉันได้เห็น
อดุมการณ์ และความตัง้ใจของสมาคม เพ่ือช่วยแก้ปัญหา 
หญิงไทยในสวิตเซอร์แลนด์ โดยพยายามหาเนือ้หาและ
สาระน่ารู้ท่ีเป็นประโยชน์ ในการด ารงชีวิตของชาวไทยใน
สวิตเซอร์แลนด์  

ดิ ฉั น รู้ สึ ก ช่ื น ช ม กั บ ก า ร เ สี ย ส ล ะ  ข อ ง
คณะกรรมการทกุท่านและภมูิใจท่ีมีชาวไทยเช่นท่าน ขอสง่
ก าลงัใจมายงัทกุท่าน และขอขอบพระคณุมา ณ โอกาสนี ้ 

ดิฉันไม่ส่งรูปภาพมาให้ลงปก เน่ืองจากดิฉัน 
ท างานเป็นครูสอนภาษาเยอรมนั ส าหรับชาวไทย ตัง้แต่ปี  
2000 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเคยเป็นโรงเรียนกงสุลไทย ซูริค 
เน่ืองจากท่านกงสลุลาออก จึงมอบโรงเรียนให้กบั สถาบนั
สอนภาษาแห่งหนึ่ง  ตัง้แต่เดือนมกราคมปีนี ้และดิฉันคิด
ว่าไม่เหมาะสม บางท่านท่ีรู้จักดิฉัน อาจจะมองเป็นการ
โฆษณาให้กบัโรงเรียนใหม่หรือเปล่า ดิฉนัหวงัเป็นอย่างย่ิง
วา่ ทกุท่านคงเข้าใจเจตนาของดิฉนันะคะ  
มณฑกานต ์เดบรุนเนอร ์ 
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เ ป็นคนเ ชีย ง ให ม่ เ จ้ า 
ความรู้สึก ท่ีมีต่อสมาคม
หญิงไทยเพ่ือหญิงไทย  คือ
ความรู้สกึขอบพระคณุท่าน
ประธาน และคณะกรรมการ
ทกุ ๆ ฝ่ายท่ีช่วยหญิงไทยใน
ต่างแดน โดยเฉพาะการ

จดัท าวารสารรวงข้าวออกมา เพ่ือช่วยเพ่ิมพนูความรู้ให้แก่
คนไทยในด้านตา่ง ๆ ถงึแม้วา่ดิฉนัจะมาอยู่ท่ีเมืองไทยแล้ว
เป็นส่วนใหญ่ แต่การท่ีได้อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ 40 ปี จึง
กลายเป็นคนมีสองบ้านสองเมือง รักทัง้สองประเทศค่ะ ! 
ทุกครัง้ถ้ามีสัมมนา หรือกิจกรรมท่ีดิฉันมีเวลาว่าง จะไป
ร่วมด้วยเสมอ ไม่พลาด คณะกรรมการทุก ๆ ท่านน่ารัก
มาก ขอบคุณทุก ๆ อย่าง ในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของ
ส ม า ค ม ฯ  ดิ ฉั น ข อ ใ ห้ ว า ร ส า ร นี ้อ ยู่ คู่ ค น ไ ท ย ใ น
สวิตเซอร์แลนด์ตลอดไป                            
ประกายรุง่ Weishaupt-Kaentara 
................................................................................................ 

สวัสดีค่ะ   สมาคมหญิงไทยเพ่ือ
หญิงไทย  ในปีพุทธศักราช  2018  
จะถึงวาระครบรอบ 20 ปี  ท่ีดิฉันมี
ความสัมพันธ์กับสมาคมหญิงไทย
เพ่ือหญิงไทย  เป็นโอกาสที่ดีมาก ท่ี
ได้มีสมาคมนีข้ึน้มา    เพราะทาง
ส ม าคมมี กิ จ ก ร ร ม ใ ห้ ค ว าม รู้
หลากหลาย   ในเ ร่ืองกฏหมาย  

สุขภาพ และพัฒนาการทางด้านอื่น  ๆ ให้คนไทยใน
สวิตเซอร์แลนด์  และประเทศใกล้เคียงได้รับรู้  ได้เห็น  ได้
ยิน  ได้ชม ทุกเพศทุกวยั ได้รับข่าวสารทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ  แม้ตวัดิฉนัเองบางครัง้มีภารกิจในการท างาน  
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม   หรือเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ได้  
ทางสมาคมก็มีข่าวสาร  นิตยสาร ข้อความออนไลน์  ตาม
สื่อต่างๆ   ให้สมาชิกเสมอ ดิฉันจึงขอขอบคุณ ท่ีใ ห้
ความส าคญัจดัสมาคมนีข้ึน้มา  ด้วยความนบัถือ 
Pittaya PAULAK (พทิยา เพาลกั), Schaffhausen  

หญิ ง ไทย  เพื่ อ หญิ ง ไทย 
ส าหรับแขก คุณคือ สตรีเหล็ก 
เป็นแบบอย่างหญิงแกร่ง ท่ีมี
ความเข้มแข็ง อ่อนหวาน ครบ
ทกุรส ทัง้คณุคา่ สาระ ประโยชน์ 
ท่ี ไ ด้ รั บ จ า ก ห ญิ ง ไ ท ย ฯ มี
มากมาย คือเป็นทัง้พ่ี ทัง้เพ่ือน 
เพราะแขกรู้จักหญิงไทยฯ ตัง้แต่ปีแรก ๆ ท่ีมาใช้ชีวิตอยู่
สวิตเซอร์แลนด์ แขกได้หญิงไทยฯเป็นคู่มือ ในการค้นหา
ความรู้หลาย ๆ อย่าง โดยเฉพาะกฏหมาย สาระส าคญัตา่ง 
ๆ เก่ียวประเทศสวิตฯ ถึงแม้จะยาก จะง่าย แต่สาระ 
ใจความ เต็มเป่ียมจริง ๆ และท่ีส าคญัท่ีสดุ คือแบบอย่าง 
การให้ต่อสงัคมส่วนรวม ประเทศชาติ ท่ีทุก ๆ ท่าน ทุ่มเท 
ให้กบัพวกเราหญิงไทยท่ีมาใช้ชีวิตท่ีไมง่่าย ในประเทศสวิต
ฯ ได้มีท่ีพึง่ ขอขอบพระคณุจริง ๆ คะ่ 
จริาภรณ ์ครสิตนิทั-ถาวรศร ี
......................................................................................... 

ดิฉัน รู้จักสมาคมหญิงไทยมาจะ
ย่ีสิบปีแล้ว ได้ รู้ ได้สัมผัสถึงการ
ท างานของคณะท างาน มีความช่ืน
ชมทุกท่านทุกยุคทุกสมัย ต่างมี
ค วามสามารถ  ตั ง้ ใ จท า ง าน
รับผิดชอบหน้าท่ีของตนดีย่ิงนัก 
ส่วนตวัเองท าได้แค่ติดตามผลงาน 
เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุน
สมาคมด้วยความสขุและสนุกมาก ทุกครัง้ท่ีเข้าอบรมหรือ
พบปะสนทนาความต่าง ๆ มิเคยผิดหวงั ได้ข้อคิดดี ๆ ติด
ตวักลบับ้านทุกครัง้ มีปัญหาจะได้รับการแนะน าจากท่าน 
ท าให้ปัญหามีทางออกท่ีดีเสมอ แถมยังได้ความรู้น าไป
ช่วยเหลือเพ่ือนชาวไทยท่ีอยู่ร่วมกันท่ีน่ี สมาคมนีเ้หมือน
เป็นญาติสนิทท่ีดิฉนัมีในตา่งแดน อุน่ใจท่ีมีพ่ี ๆ และน้อง ๆ 
ช่วยกัน เพ่ือให้มีชี วิตรอดปลอดภัย ขอบคุณสมาคม
หญิงไทยเพ่ือหญิงไทย ท่ีท่านเสียสละเพ่ือพวกเรามาตลอด 
ขอให้อยู่กบัพวกเรานานเท่านานนะคะ รักคะ่  
วานี ไคเซอร ์
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เผลอแป็บเดียว  
เราเป็นสมาชิกสมาคม
หญิงไทย มา 20 ปีแล้ว
หรือ ถ้าไม่บอก ก็ไม่รู้นะ
คะ ท่ีผ่านมายอมรับว่า
เกาะติด ถึงแม้จะไม่ได้ไป

ประชุม หรือร่วมงานต่าง ๆ เพราะเวลาไม่อ านวย แต่ก็
ติดตามข่าว รับข้อมูลความรู้ต่าง ๆ โดยเฉพาะเ ร่ือง
กฏหมาย และความเป็นอยู่ต่างบ้าน ต่างเมือง และสงัคม
ตา่ง ๆ มากมาย  ด้วยความขอบคณุจริง ๆ คะ่ 
พุฒ ิเกริค 
........................................................................ 

นับตัง้แต่ปี 1999 ถึงปัจจุบันปี 2018 อีกไม่ก่ีเดือนก็จะ
ครบ 20 ปี  ท่ีดิฉันไ ด้ เ ข้ามา
ท า งาน ในสมาคม  ไ ด้ เห็ น
พั ฒ น า ก า ร  ค ว า ม
เจริญก้าวหน้าของสมาคม เช่น 
วารสารรวงข้าว แต่ก่อนพิมพ์
ขาวด า ปัจจุบันพิมพ์ภาพสีทัง้
เล่ม จึงดสูวยงามน่าอ่าน ข่าวสารข้อมลูก็ยงัน่าสนใจเสมอ 
เราต่างใช้ชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง อินเทอร์เน็ต 
สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง เดี๋ยวนีท้่าน
สามารถติดตามกิจกรรมความเคลื่อนไหวของสมาคมฯ ได้
จากเฟสบุ๊ ค และเว็บไซต์สมาคมเสริมกิจกรรมบางอย่าง
เข้ามา เช่น งานสอนแกะสลัก ท าขนมไทย ตามค า
เสนอแนะของสมาชิก เพ่ือน าความรู้ไปประกอบอาชีพ
ต่อไป คุณจารีย์ ประธานสมาคม เธอหนกัแน่นมัน่คง เป็น
ผู้ รู้จักสมาคมหญิงไทยดี เราสามารถขอค าแนะน าในการ
ท างานได้จากเธอค่ะ ดิฉันขอขอบคณุกรรมการที่ได้ท างาน
ร่วมกนัมา และ ขอบคณุสมาชิกท่ีให้การสนบัสนนุและเป็น
ก าลังใจในการท างาน “จิตอาสา” ของพวกเรา การไม่
อาลยัต่อสิ่งท่ีไม่เหมือนเดิม ย่อมหมายความว่าเรายอมรับ 
การเกิด การดบั เพราะมนัคือ วฏัจกัร 
กุวลัยา รเีดอร ์
กรรมการสมาคมหญงิไทยเพือ่หญงิไทย สวติฯ 

 
 
 
 
 
Wir gratulieren zum 20-jährigen Jubiläum und 
wünschen Euch alles Gute. Eure Arbeit schätzen 
wir sehr. Liebe Grüsse 
Saengchan und Heinz Stadelmann 
……………………………………………………..................................................................... 

ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและยินดี
มากท่ีกลุ่มหญิงไทย ให้โอกาส
ดิฉัน เขียนความในใจ ตลอด 
20 ปี ท่ีผ่านมา จากการท่ีดิฉัน
เป็นสมาชิกของกลุ่ม ข้อมูล
ทางด้านกฏหมายและความรู้
ทั่ว ไปจากกลุ่ มหญิงไทยให้
ประโยชน์แก่ตวัดิฉันและเพ่ือน 
ๆ ทุกคน ดิฉันถือโอกาสนีข้อบพระคณุทุก ๆ ท่านท่ีมีน า้ใจ
เสียสละเวลาอนัมีค่า มาท าประโยชน์เพ่ือพวกเราทุกคนท่ี
อาศัยในประเทศสวิตเชอร์แลนด์ ขออ านาจคุณพระศรี
รัตนตรัย จงคุ้มครองรักษาคณะผู้จดัตัง้กลุ่มหญิงไทยเพ่ือ
หญิงไทยทุก ๆ ท่าน ให้มีแต่ความสขุ และสขุภาพแข็งแรง 
เจริญรุ่งเรืองในหน้าท่ีการงานตลอดไปเทอญ 
จรสัลกัษณ ์รชิารด์ 
..................................................................................................................................................... 

Seit der Gründung des 
Vereins TFT konnte ich als 
Mitglied an verschieden 
Anlässen teilnehmen. 
Ich erachte die geleistete 
Arbeit als wertvoll für all 
die Thais in der Schweiz. 
Neben „ernsten“ Themen 
an Weiterbildungen, gibt 
es auch gesellige Anlässe, 
was wichtig ist.  
Liebe Grüsse 
Anne Joss 
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จากสนามเสอืป่า ถงึออเจา้ 
อุน่ไอรกั คลายความหนาว ยอ้นอดตี 

ห่มสไบ ใส่โจงกระเบน 
                                                                                         

โดย ข้าเจ้า 

 
หลายคนอาจคิดว่า เมืองไทยมีหนาวด้วยรึ จริงๆ

เมืองไทยโดยเฉพาะกรุงเทพ มีความหนาวแคช่ัว่ครู่ วนัสอง
วนั ก็คลายหนาวแล้ว แต ่“อุน่” นัน้แน่นอน ถ้าใครได้สมัผสั
งานนี ้จะรู้สึกถึงความอบอุ่นท่ีไม่ใช่จากลมฟ้าอากาศ แต่
เป็น“อุ่นในหัวใจ” ด้วยพระบารมี ด้วยพระกรุณาธิคณุ อุน่
ในรอยยิม้ของชาวไทย ย้อนอดีตท่ีอบอุน่ไอรักในความเป็น
ไทย อดีตท่ีรุ่งเรือง ร่มเย็น จารึกความเป็นไทยด้วยความ
ภาคภมูิ เตือนให้เราช่วยกนัรักษา ธ ารงไว้ ชัว่ฟ้าดิน   

ช่วงเวลาหนึ่งเดือน ระหว่าง 8 กุมภาพันธ์ ถึง 11 
มีนาคม ท่ีผ่านมา คือเวลาแห่งความสขุของชาวไทย เน่ือง
เพราะ สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัฯ รัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าให้จดั
งาน  “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ บริเวณพระลาน
พระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า  ซึ่งถูกเนรมิตให้มี
บรรยากาศย้อนยุค เรียนรู้วิถีของคนไทยสมัยอดีต เพ่ือ
แสดงออกถึงความเป็นไทย และเพ่ือความกลมกลืนเข้ากบั
บรรยากาศในงาน จึงเชิญชวนประชาชนแต่งชุดไทยย้อน
ยุค และเข้าชมงานฟรี โดยเงินรายได้จากการจัดงานจะ
น าไปช่วยเหลือผู้ ประสบภัยเดือดร้อนทั่วประเทศต่อไป 
งานนีป้ระชาชนได้รับความสขุและเป็นงานบญุอีกทางหนึง่  

ภายในงานเราจะเห็น สาวน้อย สาวใหญ่ และ
หนุ่มทุกวัย ควงกันมา ในเคร่ืองแต่งกายย้อนยุค สีสดใส 
รวมทั ง้พาลูกหลานตัวน้อย น่า รัก มาด้วย คุณเอ๋ย 

กิริยามารยาทของเราท่านทัง้หลายจงึพลอย งดงามชดช้อย
เข้ากับชุดท่ีแต่งไปด้วย จะมาเดินกระโดกกระเดกไม่ได้ 
เพราะชดุโจงกระเบน อาจหลดุให้ขายหน้านะเจ้าคะ ข้าเอง
แหละ ไปปล่อยไก่ไว้ตัวเบ้อเร่อเพราะหางกระเบนหลุด
ท่ามกลางฝงูชน ไมอ่ายดอกเจ้า เพราะไมรู้่จกัใคร ผ่านแล้ว
ผ่านเลย  

คาดว่านอกจากชาวไทยในประเทศแล้ว ชาวไทย
ต่างแดนท่ีกลับมาเมืองไทยช่วงนี ้ จะไม่พลาดโอกาส 
แน่นอน แม้งานจะผ่านไปแล้ว แต่ “ข้าเจ้า” จะพาคุณเข้า
ไปชมบรรยากาศ เร่ิมตัง้แต่บริเวณลานพระราชวังดุสิต 
ด้านพระบรมรูปทรงม้า ลานนีส้ะดุดตา เห็นได้แต่ไกล ให้
ต้องรีบย่างเยือ้งเข้าไปถ่ายรูป เพราะถูกเนรมิตสวยงาม 
เป็นสวนดอกไม้นานาพรรณ หลากสีสนั ใช้ไม้ดอกกว่าสอง
แสนต้น ทัง้ไม้เมืองหนาวและดอกไม้ไทย ล้อมอยู่รอบพระ
บรมรูปทรงม้า และเรือสพุรรณหงส์จ าลอง และในยามค ่า
คืน ได้ชมแสงสีตระการตาจากลานน า้พ ุท่ีอยู่ด้านหน้าพระ
ท่ีนัง่อนนัตสมาคม 

ถ้าไม่มีกล้อง ไม่เป็นไรค่ะ เพราะมีจิตอาสาจาก
สมาคมช่างภาพ มาช่วยบันทึกความทรงจ าดีๆ เ งิน
ค่าบริการของคุณ 50 บาท เป็นเงินบริจาค ถวายเป็นพระ
ราชกุศล เพ่ือช่วยเหลือผู้ ด้อยโอกาสต่อไป ได้ยินว่าเฉพาะ
สมาคมช่างภาพหาเงินมีรายได้มากกว่าล้านบาทแล้ว และ
ทุกวนัยงัมีดาราหมนุเวียนกนัมาเพ่ิมสีสรร ให้แฟนคลบัได้
ถ่ายรูปร่วมกันด้วย เหล่าศิลปินดารายังช่วยเชิญชวน
ประชาชนให้อุดหนุนสลากกัลปพฤกษ์ และลุ้ นรางวัล
มากมาย 

ในบริเวณเดียวกนั มีการแสดงนิทรรศการพระราช
ประวตัิและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลท่ี 5 และ
รัชกาลท่ี 9 พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ท่ีหาชมได้ยาก 
บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้านี  ้ยังรายล้อมด้วยซุ้ ม
กิจกรรมต่างๆ เช่น ร้านไปรสนีย์กรุงสยาม  (ไปรษณีย์

ไทยแห่งแรก) ให้บริการรับฝาก-ส่งจดหมาย พร้อม
ประทับตราประจ าวันในรูปแบบจุลศักราช จ าหน่าย
แสตมป์ สิ่งสะสม สินค้าท่ีระลึก และน าเสนอเร่ืองราว
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กิจการไปรษณีย์ตัง้แต่อดีตถึงปัจจุบัน ใครต้องการให้เขา
ถ่ายภาพโบราณย้อนยุค ราคาเป็นกนัเอง (มีบริการ ให้เช่า
ชุดไทยด้วย) คิวจะยาวมาก ถ้าอยากได้ภาพสวย ต้อง
อดทนรอค่ะ ได้บัตรคิวแล้ว ไม่ต้องนั่งรอตรงนัน้ดอก เดิน
ไปแวะเท่ียวซุ้มอื่นก่อนเลยค่ะ แล้วกลับมาตามเวลานัด 
เช่น ไปเย่ียมชมกิจกรรมของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) ได้จ าลองโรงภาพยนตร์ย้อนยุค ฉายภาพกรุงเทพ
ในอดีต ประชาสมัพันธ์ประเทศไทยในยุคท่ีผ่านมาจนถึง
ปัจจบุนั  

ออกจากลานพระราชวงัดสุิต เข้าไปบริเวณสนาม
เสือป่า บริเวณนี ้มีร้านค้าของพระบรมวงศานุวงศ์ และ
ร้านค้ารับเชิญมากมาย ถ้าหิวน า้ มีน า้เย็นให้ดื่มฟรี หรือจะ
ซือ้เคร่ืองดื่มตามชอบ มีสาธิตและจ าหน่ายอาหารไทย
โบราณ และขนมไทยต้นต ารับ ของซุ้มวิทยาลยัในวงั(หญิง) 
ราคาไมแ่พง หน้าตาน่ากินทัง้สิน้  

เดินต่อมามีแจกภาพพิมพ์ รัชกาลท่ี 5 คนรออยู่
หน้าแท่นพิมพ์เป็นแถวยาว พิมพ์กันเดี๋ยวนัน้ ด้วย“ระบบ
พิมพ์โลหะ “ในแต่ละวันมีการแจกภาพพิมพ์นีห้ลายรอบ 
นัน่ซิ เขาจงึอดทนยืนรอกนัเพราะวา่ แสนท่ีจะคุ้ม 

เจ้าหน้าท่ีท่ีมาดแูล บริการให้ความสะดวก ให้เกิด
ระเบียบเรียบร้อย ก็มีอธัยาศยั ยิม้แย้ม กับทัง้ในงานยังมี
บริการรถเมล์ฟรี หลายเส้นทาง ลองนกึภาพวา่น่าดแูค่ไหน 
ผู้ โดยสารบนรถเมล์แตง่ตวังดงาม ทัง้ชดุทัง้เคร่ืองประดบั  

งานอุน่ไอรัก คลายความหนาว ผ่านไปแล้ว ส านกั
พระราชวงัสรุปยอดผู้ เข้าร่วมงานได้มากกว่าล้านคน มา
จากทกุภาคเหนือจรดใต้  

และข้าจะเป็นคนไม่ทันสมยั ถ้าไม่รู้จัก “คุณรอม
แพง” (นามปากกาของ จันทร์ยวีร์ สมปรีดา) และนิยาย
ย้อนยคุของเธอ เร่ือง “บุพเพสันนิวาส” ถกูน ามาสร้างเป็น
ละครโทรทศัน์ ให้พวกเราติดงอมแงม ถงึขัน้พากนัแต่งกาย
ย้อนยุค กินอาหารไทยโบราณ พูดค าไทยในยุคกรุงศรี
อยธุยา ปลายสมยัสมเดจ็พระนารายน์มหาราช และเวลานี ้
มีนกัท่องเท่ียวตามรอยละคร แตง่ชดุไทย พากนัเท่ียวชมวดั
ไชยวฒันาราม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา คณุรอมแพง เธอ

ปลุก เ ร า ใ ห้ตื่ น  ใ ห้ รั ก  ภาคภูมิ  และอยาก ค้นค ว้า
ประวตัิศาสตร์ หาความเก่ียวเน่ืองของตวัละคร ซึง่มีอยู่จริง
ในอดีต ยุคนีเ้ราจะเชยไหมหนอ ถ้าไม่รู้จัก “พ่ีหมื่น” หรือ
พระสุนทรเทวา หรือขุนศรีวิสารวาจา กับท่านพระยา
โกษาธิบดี(ปาน) ทีมราชฑูตท่ีไปเจริญสัมพันธไมตรีกับ
ฝร่ังเศส หรือท่านออกญาโหราธิบดี ผู้ประพันธ์ต าราเรียน
ภาษาไทยเล่มแรก ช่ือ “จินดามณี ”  ยังมีบุคคลใน
ประวัติศาสตร์ อีกหลายคนท่ีควรรู้จัก เช่น เจ้าพระยาวิ
ชาเยนทร์ (คอนสแตนติน ฟอลคอน) ชาวกรีก ขุนนาง
ต่างชาติในสยามกับแม่นาง ท้าวทองกีบม้า (ตองกีมาร์) 
ลกูคร่ึงเชือ้สายโปรตเุกส-ญ่ีปุ่ น สมญานาม”ราชินีแห่งขนม
ไทย”  ประดิษฐ์ขนมไทย ท่ีได้ดดัแปลงจากอาหารโปรตเุกส 
เช่น ทองหยิบ ทองหยด ฝอยทอง ฯลฯ  

ละครพีเรียดย้อนยุคเร่ืองนี ้นอกจากมีฉากกรุงศรี
อยุธยา สายน า้ วัดวาอาราม เคร่ืองแต่งกายท่ีดึงดูดให้
ติดตามแล้ว ตัวละคร ท่ีสร้างเพ่ิมขึน้มา และน าความ
บันเทิงมาสู่เรา คือ“แม่การะเกด” เพราะเธอเป็นวิญญาณ
ของแม่เกดสุรางค์ สาวโบราณคดี จากสมยัปัจจุบัน ท่ีเข้า
ไปสิงในร่างแม่การะเกด ความฮาของเธอสร้างเรตติง้ให้
ละคร เพราะไม่ได้เรียบร้อยเหมือนเจ้านางสมัยอยุธยา 
ด้วยความสามารถด้านการแสดง ท าให้ค า “ออเจ้า” ฮิตติด
ปากชาวเรา “ออเจ้า” หรือ “เจ้า” เป็นค าสรรพนามบรุุษท่ี 2 
ในสมยัอยุธยานัน้ใช้ ออเจ้า เรียกผู้ น้อยหรือเพ่ือนกนั ใคร
ท่ียงัไมไ่ด้ด ูหาชมได้ในยทูปูนะเจ้าคะ่ (ถ้าไมอ่ยากเชย) 

ข้าหวงัว่าออเจ้า ผู้อ่านจะได้รับความสนุกสนาน
และส าราญใจจากสารท่ีข้าได้ร่ายมาครัง้นี ้ 
โชคดีท่ีได้เกิดเป็นไทย.... 
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โดย ก. ไตรค า 

กฏหมายของประเทศไทย 
ตามกฎหมาย ที่ดินมีโฉนด ย่อมเป็นหลกัฐานส าคญัท่ีจะ
แสดงว่า บุคคลผู้มีช่ือ ถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าว เป็น
เจ้าของท่ีดินโดยชอบด้วยกฏหมาย และภายในบงัคบัแห่ง
กฏหมาย เจ้าของทรัพย์สินท่ีดินมีโฉนดดังกล่าว ย่อมมี
สิทธ์ิใช้สอย และจ าหน่ายทรัพย์สินของตน และได้ซึ่งดอก
ผลแห่งทรัพย์สินนัน้ กับทัง้มีสิทธ์ิติดตาม และเอาคืนซึ่ง
ทรัพย์สินของตน จากบุคคลผู้ ไม่มีสิทธ์ิจะยึดถือไว้ และมี
สิทธ์ิขดัขวางมิให้ผู้ อ่ืน เข้าไปเก่ียวข้องกบัทรัพย์สินนัน้ โดย
มิชอบด้วยกฎหมาย แตมิ่ใช่วา่เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดินท่ี
มีโฉนดแล้ว จะไมมี่ใครมาแย่งกรรมสิทธ์ิเอาไปได้เลย อนันี ้
เป็นความเข้าใจท่ีผิด เพราะเจ้าของท่ีดินอาจเสียกรรมสิทธ์ิ
ในท่ีดินไปโดยการครอบครองปรปักษ์ได้ 

   
การครอบครองปรปักษ์นัน้เป็นอย่างไรกนั บาง

คนยังไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเลย หรืออาจจะเคยได้ยิน
บ้างแล้ว แต่ไม่เคยสนใจ เพราะถือว่าไม่เก่ียวข้องกับตน 
แต่บางคนได้เจอมากบัตวัพร้อม ๆ กับ ได้เสียท่ีดินไปแล้ว
เพราะค า ๆ นี  ้เอาเป็นว่าการครอบครองปรปักษ์เป็น
ถ้อยค าท่ีมีคนช่ืนชอบ แต่เ จ้าของท่ีดิน ท่ีถูกแย่งการ
ครอบครองก็จะเกลียดค าวา่ปรปักษ์ 

การครอบครองปรปักษ์ คือการท่ีบุคคลอื่น จะ
ไ ด้สิท ธ์ิห รือกรรมสิท ธ์ิในทรัพย์สินของเรา โดยการ
ครอบครองตามบทบญัญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พานิชย์  

มาตรา 1382  “บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อ่ืน
ไว้โดยความสงบ และโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็น
เจ้าของ ถ้าอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกัน
เป็นเวลา 10 ปี  ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ติดต่อกันเป็น
เวลา 5 ปี ท่านว่าบุคคลน้ันได้กรรมสิทธ์ิ” 
 หลัก เกณฑ์การ ไ ด้กรรมสิท ธ์ิ ท่ี ดิน โดยการ
ครอบครองปรปักษ์ มีดงันี ้

 
1. ต้องเป็นการครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นโดยการ 

เข้าไปยึดถือใช้ประโยชน์ เช่น ปลูกพืช เลี ย้งสัตว์ ใน
เรือกสวนไร่นา ถือว่าได้ครอบครองเรือกสวนไร่นานัน้แล้ว 
เป็นต้น 

2.  ทรัพย์สินท่ีครอบครองต้องเป็นทรัพย์สินท่ีมี 
กรรมสิทธ์ิ ถ้าเป็นท่ีดิน ต้องเป็นท่ีดินที่มีโฉนดเท่านัน้  
หากท่ีดินดังกล่าวทางราชการเพ่ิงจะออกโฉนดท่ีดิน 
ระยะเวลาท่ีครอบครอง ก่อนกรมท่ีดินจะออกโฉนด จะไม่
น ามานบัรวมเพ่ือได้สิทธ์ิ ที่ดินมีการออกโฉนดเม่ือใด ก็
เ ร่ิมนับตัง้แต่บัดนัน้เป็นต้นไปจนครบ 10 ปี จึงจะได้
กรรมสิทธ์ิ 

3.  ต้องเป็นการครอบครองโดยสงบ ปราศจากการ 
ข่มขู่ การใช้ก าลงัหลอกลวง และไมม่ีใครมาหวงห้ามกีดกนั 
แสดงความเป็นเจ้าของหรือฟ้องร้องขบัไล่ 

4.  ต้องเป็นการครอบครองโดยเปิดเผย คือไมไ่ด้ 
ปิดบงัอ าพรางหรือซอ่นเร้น  

5.  ต้องเป็นการครอบครองด้วยเจตนาตัง้ใจท่ีจะเป็น 
เจ้าของทรัพย์สินนัน้ด้วย เช่น ต้องมีการท าประโยชน์ใช้
สอยทรัพย์สินนัน้ มีการขัดขวางห้ามบุคคลอื่นเข้ามายุ่ง
เก่ียวกับทรัพย์สินนัน้ ไม่ใช่การครอบครองแทนผู้อื่น เช่น 
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คนเฝ้าสวนแทนเจ้าของสวน หรือครอบครองตามสญัญาท่ี
ให้อ านาจไว้ เช่น การครอบครองท่ีนาท านาตามสญัญาเช่า
นา เป็นต้น 

6. ครอบครองอสงัหาริมทรัพย์ติดตอ่กนั 10 ปี หรือ 
สงัหาริมทรัพย์ 5 ปี   
อสังหาริมทรัพย์ โดยทัว่ไปหมายถึง ท่ีดิน รวมทัง้ทรัพย์ท่ี
ติดกบัท่ีดิน เช่น ตกึรามบ้านช่อง อาคารถาวรวตัถ ุเป็นต้น 
สังหาริมทรัพย์ ก็คือ ทรัพย์ท่ีเคลื่อนท่ีได้นั่นเอง เช่น รถ 
ทอง จะได้กรรมสิทธ์ิต้องครอบครองติดตอ่กนัเป็นเวลา 5 ปี 
 ข้อสังเกตุ 

ทรัพย์สินท่ีจะครอบครองปรปักษ์ไม่ได้ นั่นคือ 
ครอบครองนานเพียงใดก็ไม่ได้กรรมสิทธ์ิ เช่น ทรัพย์สิน
ของแผ่นดิน สาธารณสมบัติของแผ่นดิน ท่ีวดั ท่ีธรณีสงฆ์ 
เป็นต้น 

กรณีผู้ ค รอบครองปร ปัก ษ์ ไ ด้กรรมสิท ธ์ิ ใน
ทรัพย์สินท่ีครอบครองแล้ว ผู้ครอบครองปรปักษ์จะบังคับ
ให้เจ้าของโฉนดไปจดทะเบียนโอนให้ไม่ได้  แต่ผู้ ได้
สิทธ์ิดงักลา่วจะต้องใช้สิทธ์ิทางศาล เพ่ือขอให้ศาลมีค าส่ัง
แสดงว่าเป็นผู้ ท่ีมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินโดยการครอบครอง
ปรปักษ์ เมื่อศาลมีค าสัง่แล้ว จึงน าค าสัง่ศาลดงักล่าวไป
ย่ืนขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิตอ่ไป 
 ในกรณีท่ีดิน ท่ีมีหลกัฐานดงัต่อไปนี ้ถือว่ามีสิทธ์ิ
ครอบครองเท่านัน้ ไมถื่อวา่มีกรรมสิทธ์ิ ซึง่รู้จกัหรือเรียกกนั
ว่า “ที่ดินมือเปล่า” ซึง่หมายถึง ท่ีดินท่ีไม่มีหนงัสือส าคญั
แสดงสิทธ์ิ จ าพวก โฉนดท่ีดิน ตราจอง โฉนดตราจอง และ
โฉนดแผนท่ี ดงันัน้ ท่ีดินมือเปล่าก็จะเป็นเพียงแค่การถือ
หนงัสือส าคญัตา่งๆ เท่านัน้ ได้แก่  

1. น.ส. 3 เรียกย่อจากค าวา่หนงัสือรับรองการ 
ท าประโยชน์เป็นแบบเก่า 

2. ร.ส. 3 ก. หนงัสือรับรองการท าประโยชน์ออก 
โดยใช้การถ่ายภาพทางอากาศ 

3. น.ส. 2 ใบจอง เป็นหนงัสือท่ีรัฐอนญุาตให้ 
ครอบครองท่ีดินชัว่คราว 

4. น.ส. 5 ใบไตส่วน เป็นหนงัสือท่ีท าขึน้เพ่ือ 

การจะออกโฉนดท่ีดิน 
5. ใบน าเป็นหนงัสือท่ีออกให้แก่การครอบครอง 

ท่ีดิน น าเจ้าพนกังานรังวดัท่ีดิน 
6. ส.ค.1 เป็นหนงัสือแจ้งการครอบครอง 
7. ท่ีดินท่ีมีสิทธ์ิครอบครองแล้ว แม้ไมมี่หนงัสือ 

ส าคญัแสดงสิทธ์ิเลย  

 
 

ที่ดนิมือเปล่าข้างต้นทัง้ 7 ข้อ การถกูแย่งการครอบครอง
ไม่ใช้อายุความ 10 ปี ตามมาตรา 1382 แต่จะอยู่ในบงัคบั
ของบทบัญญัติ มาตรา 1376 ถ้าผู้ครอบครองถูกแย่งการ
ครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ท่านว่าผู้ครอบครองมี
สิทธิจะได้คืนการครอบครอง การฟ้องคดีเพ่ือเอาคืนซึง่การ
ครอบครองนัน้ ต้องฟ้องภายใน 1 ปี นบัแตเ่วลาถกูแย่งการ
ครอบครอง  

ดังนัน้บรรดาเจ้าของท่ีดินมือเปล่า จะต้องขยัน
มากกวา่เจ้าของท่ีดินมีกรรมสิทธ์ิ คือ ต้องเอาใจใส ่หมัน่ไป
ดูแลท่ีดินของตนอย่างน้อยปีละครัง้ เพราะหากมีผู้ อื่นมา
แย่งการครอบครอง บุกรุกเข้ามา จะได้ทักท้วงพ่ือปกป้อง
สิทธ์ของตนไว้ก่อน เพราะที่ดนิมือเปล่าเพียงผู้อ่ืนเข้ามา
ครอบครองที่ ดินของเราเพียงแค่ 1 ปี ก็ได้สิทธ์ิ
ครอบครองแล้ว หากเกิน 1 ปี จะไปฟ้องศาล ศาลก็จะยก
ฟ้อง ทัง้นีเ้น่ืองจากการฟ้อง เพ่ือเอาคืนต้องฟ้องภายใน 1 
ปี นับแต่เวลาถูกแย่งการครอบครอง ไม่ใช่นับตอนท่ี
เจ้าของท่ีดินรู้นะ ออเจ้าทัง้หลาย..... 
ข้อมลูจาก Lawyers.in.th 
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 มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง เรามาติดตามกนัเลย… 
 

การจบัจ่าย  
ราคาจะปรับตัวลดลงเล็กน้อย โดยในช่วงต้นปี 

อตัราการเก็บภาษีมลูค่าเพ่ิม จะลดลงจาก 8% เป็น 7.7%  
เช่น ถ้าซือ้ของจ านวนเงิน 100 ฟรังค์จะได้ลดลง30 รัพเพิล 
และส าหรับสินค้าประเภท หนงัสือพิมพ์ออนไลน์ นิตยสาร 
หนงัสือ อตัราการเก็บภาษีจะลงมาจาก 8% เหลือเพียงแค่ 
2.5% เท่านัน้ 
 

กลุ่มสนิคา้พลงังาน เช่นน ้ามนัเพือ่ใชท้ าความ
รอ้น และไฟฟ้าจะปรบัตวัแพงขีน้กว่าเดมิ 

น า้มันใช้ท าความร้อนจะปรับตัวขึน้จากเดิม 3 
รัพเพิล โดยสมาพนัธรัฐสวิสคิดค านวณจากการปล่อยของ
เสีย คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ต่อตัน จาก 84 
เป็น 94 ฟรังค์ สว่นพลงังานไฟฟ้า เพ่ิมจากเดิม 0.8 รัพเพิล 
เป็น 2.3 รัพเพิล ต่อกิโลวตัต์ชัว่โมง (kWh) บริษัทจ าหน่าย 
และขนส่งพลงังานส่วนใหญ่ จึงปรับราคาเพ่ิมขึน้ ส าหรับ
การใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ต่อปีราว ๆ 4500 kWh ค่าไฟฟ้า
โดยเฉลี่ยเพ่ิมขึน้ 2% หรือประมาณ13 ฟรังค์  อตัราราคา
ค่าไฟฟ้าในเขตอ าเภอท้องถ่ินของคุณ สามารถเปิดดูได้ท่ี
เวบ็ไซต์ www.strompreis.elcom.admin.ch 
 

การค านวณคา่รกัษาพยาบาลผูป่้วยนอก  
ตามมติคณะรัฐมนตรี ให้มีปรับระยะเวลาในการ

ให้ค าปรึกษาของแพทย์ ดังนี ้ในการพูดคุยซักถามคนไข้
ผู้ ใหญ่ ใช้เวลา 20 นาที คนไข้เดก็อายุน้อยกว่า 6 ขวบและ
ผู้สงูอายุตัง้แต่ 75 ปีขึน้ไป ให้เวลา 30 นาที ยกเว้นในกรณี
มีการท าสัญญาข้อตกลง กับผู้ ท าประกัน เก่ียวกับเร่ือง
ระยะเวลาดงักลา่ว  

ในส่วนการรักษา แพทย์จะต้องระบรุายละเอียด
ตา่ง ๆ วา่ใช้เวลาในการท าอะไรบ้างกบัผู้ ป่วยรายนัน้ ๆ เช่น 
ใช้เวลาศึกษาแฟ้มประวัติผู้ ของป่วย หรือ การพูดคุย
สอบถามญาติผู้ ป่วย เป็นต้น  โดยผู้ ป่วยหนึ่งราย ใช้เวลา

ในการคิดคา่บริการตรวจรักษาได้ไม่เกิน 30 นาที แทนจาก
เดิม 60 นาที  ยกเว้นผู้ ป่วยจิตเวช และผู้ ป่วยท่ีมีความ
จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการรักษา เช่น ผู้ ป่วยโรคมะเร็ง
เป็นต้น ส่วนกลุ่มผู้ ป่วยเด็กและผู้ สูงอายุนัน้ ยังคงได้รับ
ระยะเวลาการรักษา 1 ชัว่โมงเช่นเดิม 

หากในกรณีท่ีแพทย์จะต้องใช้ระยะเวลาเพ่ิมเกิน
กว่าท่ีก าหนดไว้ข้างต้น เพ่ือให้ค าปรึกษา รักษาพยาบาล 
แพทย์ไม่สามารถ น าระยะเวลาท่ีเกินมานัน้ มาคิดค านวณ
คา่บริการเพ่ิมกบัผู้ ป่วยได้ 

 

ไปรษณีย ์  
เมื่อก่อนถ้ามีการสุ่มตรวจพัสดุของท่าน ท่ีส่งมา

จากต่างประเทศ ท่านจะต้องเสียค่าตรวจสอบนี ้13 ฟรังค์ 
แต่ตอนนีไ้ปรษณีย์ได้ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมนีแ้ล้ว 
ส าหรับพัสดุส่งภายในประเทศ มีการปรับลดราคา และ
ระดบัน า้หนกัของพสัด ุจาก 5 ขัน้ เป็น 3 ขัน้น า้หนกั (พสัดุ
น า้หนัก  2, 10 และ 30 กิ โลกรัม) ส าห รับลูกค้า ท่ีสั่ง
สติ๊กเกอร์ ผ่านบริการ Post-Login ก็จะได้รับส่วนลดตาม
น า้หนัก ตัง้แต่ 50 รัพเพิล ไปจนถึง 3 สวิสฟรังก์ ต่อพัสดุ 
สิ่ งใหม่ของการบริการคือ  ส าหรับพัสดุท่ีแตกง่าย 
«Fragile» หรือพัสดุรับประกัน «Assurance» ในการส่ง
ของท่ีมีมูลค่า ลูกค้าสามารถใช้บริการนีไ้ด้อีกครัง้แล้ว ซึ่ง
ทาง ไปรษณีย์รับผิดชอบชดใช้ใน กรณีช ารุดเสียหาย หรือ 
สญูหาย เป็นจ านวนเงินสงูสดุถงึ 5,000 ฟรังค์ 
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การท างานมดื(ไม่เสยีภาษี) : การตรวจสอบจะ
เขม้งวดดขีึน้ 

เพ่ือขจัดปัญหาการท างานมืดนัน้ หลายฝ่ายต้อง
ช่วยกันเป็นหู เป็นตา โดยส านักงานสังคมสงเคราะห์ 
ส านักงานควบคุมประชากร และส านักงานตรวจคนเข้า
เมือง จะช่วยกนัสอดส่อง เมื่อพบการกระท าความผิดโทษ
ฐานการท างานมืดของลูกจ้างและนายจ้าง ก็จะแจ้งไปท่ี
หน่วยงานควบคมุของแตล่ะรัฐ มาตรการนี ้จะช่วยให้มกีาร
จ่ายเงินเข้าระบบประกนัสงัคมมากขึน้ มาตรการนีย้งัมีผล
บังคับใช้กับคู่สมรสหรือลูก ท่ีท างานให้กับบริษัทของ
ครอบครัวด้วย นั่นคือเมื่อคุณท างานให้กับบริษัทของ
ครอบครัว คุณก็ต้องได้รับเงิน และต้องจ่ายเงิน เข้าระบบ
ประกนัสงัคมด้วย 
 
จ าคกุ: การก าหนดโทษคมุขงัระยะเวลาช ัว่คราว 
สามารถท าไดอ้กี  

ท่ีผ่านมาถือหลกั “โทษปรับ มาก่อนโทษจ าคุก” 
เ พ่ือให้ผู้ กระท าความผิด มีความเกรงกลัวต่อการท า
ความผิดครัง้ต่อไป จึงมีมาตราการก าหนดโทษจ าคุก 
ตัง้แต่ 3 วนั ส าหรับโทษคมุขงัรายวนั แทนการจ่ายค่าปรับ
นัน้ จากเดิมโทษปรับสูงสุด 360 วัน ลดเหลือ 180 วัน 
ส่วนความผิดโทษจ าคุก จนถึง 6 เดือนนัน้ ยังสามารถ
ท างานเพ่ือสาธารณประโยชน์ แทนค่าปรับได้เช่นเดิม การ
พิจารณาใช้มาตรการ การลงโทษนี ้ไมไ่ด้ขึน้อยู่กบัศาลแล้ว 
แต่เป็นอ านาจของส านักงานบังคับคดี และเร่ืองการติด
ก าไลอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Monitoring)  เพ่ือติดตาม
ตรวจสอบความประพฤติ ของนกัโทษภายนอกเรือนจ านัน้ 
มีการบัญญัติมาตรากฏหมายบังคับใช้แล้ว ส าหรับผู้ ท่ี

ได้รับโทษจ าคกุไม่เกิน 12 เดือน และส าหรับนกัโทษจ าคกุ
ระยะยาวท่ีใกล้ถงึก าหนดพ้นโทษ 

 

การรบับุตรบุญธรรม:  การรบัลูกเลีย้งเป็นบุตร
บุญธรรนัน้มคีวามง่ายขีน้กว่าเก่า 

คู่ชีวิตท่ีจดทะเบียนคู่ชีวิตเพศเดียวกนั หรือ คู่ชีวิต
อยู่กินกนัฉันท์สามีภรรยา สามารถจดทะเบียนรับบุตรของ
อีกฝ่าย เป็นบุตรบุญธรรมได้ เพราะตามกฏหมายเก่า
อนญุาตให้เฉพาะคูส่มรสเท่านัน้ สว่นอายหุ่างระหวา่ง ผู้ รับ
บุตร กบับุตรบุญธรรม เหลือเพียง  28 ปี จากเมื่อก่อนต้อง
ห่างกัน  35 ปี  และคู่ ชี วิตต้องอยู่ กินฉันท์คู่ ชี วิต 3 ปี  
(เมื่อก่อนต้อง 5 ปี) จึงจะรับรองบุตรบุตรธรรมร่วมกันได้ 
และพ่อแม่ผู้ให้ก าเนิดบุตร สามารถรับทราบข้อมูลของ
บุตรได้ ถ้าหากบุตรท่ีบรรลนิุติภาวะแล้ว ให้ความยินยอม 
ในกรณีท่ีบุตรยงัเป็นผู้ เยาว์ จะต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้ปกครองบุตรบุญธรรมก่อน และกฏหมายใหม่นีย้ังให้
สิทธิแก่บุตรบุญธรรมท่ีบรรลนิุติภาวะ ไม่เพียงแต่จะมีสิทธิ
เรียกร้องขอรับทราบข้อมูลของผู้ ให้ก าเนิดเท่านัน้ ยัง
สามารถขอรับทราบถึงข้อมูลของพ่ีน้องร่วมบิดามารดา
เดียวกัน หรือพ่ีน้องต่างมารดาหรือบิดา ได้ด้วยเช่นกัน 
หากวา่บคุคลเหลา่นัน้ บรรลนิุติภาวะและมีความยินยอม 
 

เจา้หนี:้ อนุญาตใหส้ านกังานตดิตามทวงหนี้สนิ 
ฟ้องบงัคบัหนึส้นิไดท้ ัว่ประเทศ 

ส านักงานทวงหนี ้สามารถกระท าในนามของ
เจ้าหนี ้ในการด าเนินการย่ืนฟ้องบงัคบัหนีส้ิน หรือฟ้องร้อง
คดีล้มล้มละลายต่อลกูหนี ้ได้ทัว่ประเทศ  เน่ืองจากท่ีผ่าน
มานัน้ ไม่สามารถกระท าข้ามรัฐได้ เช่น ย่ืนฟ้องในรัฐเทซิน 
หรือ เจนีวา แตท่ัง้นี ้ทางรัฐแตล่ะรัฐเอง ก็มีอ านาจไมอ่นมุตัิ
รับการฟ้องบงัคบัหนีน้ัน้ได้ หากว่ามีเหตสุ าคญั เช่น ผู้ฟ้อง
นัน้มีคดีความผิดเก่ียวกบัคดีทรัพย์สินมาก่อน 

 

ผูป่้วยทุพพลภาพ: มีเงินเพิม่มากขึน้ ส าหรบั
การดูแลทีใ่กลช้ดิ ทีบ่า้น 

ผู้ ปกครอง ท่ีดูแลบุตรพิการท่ีบ้าน ส านักงาน
ประกันทุพพลภาพ (IV) เพ่ิมค่าตอบแทนในการเลีย้งดู
อย่างใกล้ชิด ลักษณะการได้รับเงินของผู้ปกครองนัน้ จะ
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เพ่ิมให้ในกรณีท่ีบุตรพิการนัน้ ไม่สามารถช่วยเหลือตวัเอง
ได้ เช่น เดก็พิการที่มีความจ าเป็นต้องใช้เวลาการพยาบาล
หรือดแูลเป็นพิเศษ โดยค านวณจากลกัษณะของการดูแล
พิเศษวา่มีระยะเวลานานเท่าไหร่ โดยมีรายละเอียดดงันี ้   

• ดูแล 4 ชั่วโมงต่อวัน จะได้รับเงินช่วยเหลือราย
เดือน เป็น 940 ฟรังค์ จากเดิม 470 ฟรังค์  

• ดแูล 6 ชัว่โมงต่อวนั จะได้ 1,645 ฟรังค์ จาก 940 
ฟรังค์ เป็น และ  

• ดูแล 8 ชั่วโมงต่อวนั จะได้ 2,350 ฟรังค์ จากเดิม 
1,410 ฟรังค์  

สิ่งใหมอ่ีกอย่างคือ การจ่ายเงินช่วยเหลือเพ่ิมนี ้จะไมน่ าไป
ค านวณเพ่ิมกบัเงินช่วยเหลือสว่นอื่นๆ ดงัเช่นท่ีผ่านมา 
 

สติก๊เกอรอ์นุญาตขบัรถบนทางด่วน : ทางรฐัจะ
ตดิตามผูท้ าผดิฐานปลอมแปลง  

หากผู้ ใดปลอมแปลงสติ๊กเกอร์อนุญาตขับรถบน
ทางด่วน หรือ ใช้สติ๊กเกอร์ใบเดียว กับรถหลายคนั จะถูก
ลงโทษทางอาญาจ าคุกสูงสุดถึง 3 ปี และการติดตาม
ด าเนินคดี เป็นอ านาจหน้าท่ีของส านักงานติดตามคดี
ประจ ารัฐ ไมไ่ด้เป็นหน้าท่ีของอยัการสมาพนัธรัฐสวิสแล้ว  

 

เงินสวสัดิการบ านาญ ส าหรบัผูทุ้พพลภาพ 
(IV-Rente): พนกังาน Part-time จะไดร้บัสทิธิ
ดกีว่าเก่า 

เร่ิมตัง้แต่ ปี 2018 เป็นต้นไป การค านวณระดบั 
ความทุพพลภาพเปลี่ยนไป เพ่ือจะให้สิทธิประโยชน์แก่
พนกังาน Part-time ได้รับการคุ้มครองดีขึน้กวา่เดิม การรับ
เงินสวัสดิการบ านาญส าหรับผู้ ทุพพลภาพ จะได้รับการ

ตรวจสอบใหม่ทัง้หมด จากทางส านกังานประกนัผู้ทุพพล
ภาพ ส าหรับผู้ทุพพลภาพท่ียังไม่ได้สิทธิรับเงินสวสัดิการ
บ านาญ เน่ืองจากลักษณะตามเกณฑ์ของความทุพพล
ภาพ ต ่ากว่า 40 เปอร์เซ็นต์ สามารถย่ืนเร่ืองขอรับการ
พิจารณาใหมอ่ีกครัง้ได้ 

 

ภาษ:ี สมาคมไดร้บัการลดหย่อนภาษ ี
สมาคม หรือ นิติบุคลท่ีก่อตัง้ขึน้เพ่ือวตัถุประสงค์

ใดประสงค์หนึ่ง เช่น แจ๊สคลบั สมาคมกีฬา จะได้รับการ
ยกเว้นภาษีของสมาพนัธ์ ถ้ายอดเงินผลก าไรท่ีต้องจ่ายคา่
ภาษีต่อปีไม่เกินไปกว่า 20,000 ฟรังค์  การจ่ายภาษีให้รัฐ 
(Die kantonalen Steuern)นั น้  ยั ง ค ง เ ป็ น ไปตามกฏ
ระเบียบการยกเว้นภาษีของแตล่ะรัฐ  

 

เร ือ่งทหาร: สิทธไิดร้บัวนัหยุดและสิทธิไดร้บั
คา่ตอบแทนเพือ่การศกึษา  

นักเรียนเตรียมทหาร นายทหาร และ นายทหาร
ยศระดบัหวัหน้า สามารถเลือกวนัหยุดพกัผ่อนเองได้ 2 วนั 
ในระหว่างช่วงเข้าค่ายทหาร และนายทหารผู้ ใดมีความ
ประสงค์ท่ีจะศกึษาต่อ เพ่ือเลื่อนยศ เป็นนายสิบ หรือนาย
จ่า จะได้รับเงินค่าตอบแทนเพ่ือการศึกษา ไม่จะเป็น
การศกึษาทัว่ไป หรือการศกึษาต่อ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัระดบัยศ
และต าแหน่งหน้าท่ี โดยจะได้รับเงินอยู่ระหว่าง 3,300 ถึง 
11,300 ฟรังค์........ 

 
ผู้ เขียน MICHAEL KRAMPF 
ท่ีมา: นิตยสาร Beobachter ฉบบัวนัท่ี  22 ธนัวาคม 2017 
https://www.beobachter.ch/gesetze-recht/rechtliche-
neuerungen-was-andert-sich-2018 
ผู้แปล ศกัดา บวัลอย 
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โดย ก. ไตรค า 

จากกรณีท่ีกรมศุลกากรได้ออกประกาศกรม
ศลุกากร 2 ฉบบั ได้แก่ ประกาศท่ี 59/2561 เร่ืองหลกัเกณฑ์ 
วิธีการและเง่ือนไขการปฏิบัติการศุลกากรในการตรวจ
ปล่อยผู้ โดยสารและหีบห่อสัมภาระระหว่างสนามบิน
ภายในประเทศ โดยวิธีการ Check Through ซึง่ใช้ในกรณี
ท่ีผู้ โดยสารเปลี่ยนเท่ียวบิน หรือโดยเท่ียวบินเดิมระหว่าง
สนามบินในประเทศ เ พ่ือผ่านเข้ามาหรือออกนอก
ราชอาณาจักร และ ประกาศท่ี 60/2561 เร่ือง การปฏิบัติ
พิธีศุลกากร ของติดตวัผู้ โดยสารท่ีน าติดตวัเข้ามาในหรือ
ส่งออกไปนอกราชอาณาจกัรพร้อมกบัตน ทางอากาศยาน  
โดยการให้เป็นไปตามหลักสากล โดยมีผลบังคับใช้เมื่อ
วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2561 

 โดยมีเนือ้หาสาระส าคญั กรณีเดินทางออกนอก
ประเทศ หากจะน าของมีค่าออกไป เช่น นาฬิกา (ราคา
แพง) กล้องถ่ายวีดีโอ กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์ ซึ่งมี
เคร่ืองหมายและหมายเลขท่ีสามารถตรวจสอบได้ ให้แจ้ง
ต่อพนกังานศลุกากร ณ ห้องท่ีท าการศลุกากรบริเวณห้อง
ผู้ โดยสารขาออกระหว่างประเทศก่อนเดินทาง หรือกรณี
สินค้าปลอดภาษี ท่ีซือ้จากร้านค้าปลอดภาษีขาออกใน
เมือง หรือร้านค้าปลอดภาษีภายในอาคารผู้ โดยสารขา
ออก ณ สนามบิน จะต้องน าออกไปนอกราชอาณาจักร
เท่านัน้ หากน ากลบัเข้ามาให้ผ่านการตรวจท่ีช่องแดง 
 นายกลุิศ สมบตัิศิริ อธิบดีกรมศลุกากร เปิดเผยวา่ 
ประกาศ 2 ฉบบัดงักลา่วไมใ่ช่กฎหมายใหม ่แตเ่ป็นการน า

กฎหมายฉบับเดิมท่ีมีการยกเลิกไป กลบัมาประกาศให้มี
ผลบังคบัใช้อีกครัง้ เน่ืองจากเมื่อปลายปี พ.ศ. 2560 กรม
ศลุกากร มีการปฏิรูปกฎหมายศลุกากรครัง้ใหญ่ โดยเร่ิมใช้ 
พ.ร.บ. ศลุกากร พ.ศ. 2560 ท าให้ประกาศท่ีมีอยู่เดิมต้อง
ถูกยกเลิกไปด้วย ส่งผลให้ขณะนีก้รมศุลกากร ต้องทยอย
น าประกาศกฎหมายเดิมออกมาใช้ให้สอดคล้องกบั พ.ร.บ. 
ใหม่ท่ีเพ่ิงเร่ิมใช้ “ทัง้หมดไม่ใช่เร่ืองใหม่ หรือเจ้าหน้าท่ีกรม
จะไปตรวจสอบเข้มงวดกว่าเดิมเลย” เช่น การยกเว้นการ
เสียภาษีให้กบัของส่วนตวัท่ีเจ้าของน าเข้ามาไม่เกินคนละ 
20,000 บาท สินค้าปลอดภาษี ท่ีซือ้จากร้านค้าปลอดภาษี
ขาออกในเมือง จะต้องน าออกไปนอกราชอาณาจักร
เท่านัน้ หากน ากลบัเข้ามาก็ต้องเสียภาษี ก็เป็นเร่ืองปกติ ท่ี
เคยท ากนัอยู่แล้ว 
 นายกุลิศ กล่าวว่ายืนยันประกาศ ท่ีออกมาเป็น
กฎหมายฉบับเดิมท่ีเคยใช้ โดยกรมไม่ได้มีการปรับปรุง
เนือ้หาใหม ่หรือเพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจสอบของติด
ตวัผู้ โดยสารขาเข้าและขาออก ดงันัน้ขอให้ผู้ โดยสารสบาย
ใจวา่ การเดินทางออก และเข้าในประเทศยงัปฏิบตัิเหมือน
ท่ี เคยปฏิบัติมา และไม่ ต้องกลัวว่า  จะเสียเวลาถูก
ตรวจสอบในการเข้าออกสนามบินเพ่ิมขึน้ เพราะปกติเวลา
ขาออก เจ้าหน้าท่ีศุลกากร ก็แทบจะไม่เคยตรวจสอบอยู่
แล้ว  ยกเว้นขาเข้า ก็อาจมีการสุ่มตรวจบ้าง รวมถึงถ้าใคร
ไม่แน่ใจว่าของท่ีน าติดตวัมาเป็นประเภทเข้าข่ายเสียภาษี
หรือไม ่ก็ให้ผ่านการตรวจท่ีช่องแดง 
 ส่วนกรณีท่ีระบุว่า การเดินทางออกนอกประเทศ
หากน าของมีคา่ออกไป เช่น นาฬิกา กล้องถ่ายวีดิโอ กล้อง
ถ่ายรูป คอมพิวเตอร์ ให้แจ้งต่อพนักงานศุลกากรก่อนนัน้ 
เป็นการอ านวยความสะดวก ในกรณีผู้ โดยสารท่ีต้องน า
ของท่ีมีมูลค่ามาก ๆ  ติดตัวออกไปต่างประเทศ ก็ให้ท า
หลกัฐานแจ้งไว้ก่อนเดินทางออก เพ่ือขากลบัเข้ามาจะได้
ไม่ต้องตรวจซ า้ หรือถ้าหากถูกสุ่มตรวจจะได้มีหลักฐาน
ยืนยันได้ว่าเป็นของใช้ตวัเอง ซึ่งเป็นกฎหมายเดิมท่ีเคยมี
อยู่ ไม่ใช่ผู้ โดยสารต้องไปแจ้งทุกคน ทราบแล้ว
เปลี่ยน.....นะคะ 
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ตัง้แต่มกราคม ค.ศ 2018 เป็นต้นไป ใครท่ีจะขอ
สัญชาติสวิส  ตามกฏหมายใหม่ของรัฐบาลกลาง  มี
ข้อก าหนด ท่ียากขึน้อีกแล้ว เรามาดกูนัคะ่ 
ขอ้ก าหนด การขอสญัชาตสิวสิ ต ัง้แต่ ปี ค.ศ. 
2018 เป็นตน้ไป มดีงันี ้
 

 คุณต้องถือใบอนุญาตพ านัก ซี จึงจะมีสิทธ์ิ ขอ
สัญชาติสวิส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีขัน้ตอน
การขอสญัชาติสวิส  2 แบบ คือ 

1) การขอแบบธรรมดา(ปกติ) ซึ่งเป็นการขอของ
คนสว่นใหญ่  

2) ก า ร ขอแบบห นุน 
(การขอแบบง่าย) ซึ่ง
จะใ ช้ เวลาน้อยกว่า 
และมี ความยุ่ ง ย าก
น้อยกวา่ ได้แก่ คูส่มรส
ต่างชาติ และบุตรของ
พล เ มื อ ง ส วิ ส  แ ล ะ
ตัง้แต่ต้นปี 2017 คน
ต่างชาติในรุ่นท่ี 3 (นั่น
คื อ รุ่ น ห ล า น ข อ ง
ชาวตา่งชาติ)  

จากข้อมูลทางสถิติอย่างเป็นทางการ จ านวนน้อยกว่า 
1 ใน 4 ของ 40,689 คนท่ีขอสัญชาติสวิส มาจากการขอ
แบบหนนุ 
➢ การขอสัญชาตแิบบปกตนัิน้ จะต้องผ่าน 

ข้อก าหนดพิจารณาถึง 3 ชัน้ 3 ระดับ นั่นคือ ในระดับ
อ าเภอ ระดบัรัฐ และระดบัรัฐบาลกลาง หรือระดบัประเทศ 
ผู้สมคัรต้องพักอาศยั อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ ไม่ต ่ากว่า 10 
ปี (จากเดิม 12 ปี) หรือน้อยกวา่นัน้ หากคณุเคยใช้ชีวิตช่วง
วยัรุ่นอยู่ในสวิตฯ และมีใบอนญุาตพ านกัซี บุคคลดงักลา่ว
ต้องแสดงตนวา่ ท าตนถกูต้องตามกฏหมาย และกฏเกณฑ์ 

ไม่มีภัยต่อประเทศ และ(ส่วนนีข้ึน้กับการพิจารณาใน
รายบุคคล) ปรับตวัเข้ากับสงัคมได้ดี กล่าวคือ การมีส่วน
ร่วมในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสื่อสารทางภาษาดี ซึ่ง
โดยทัว่ไปก็ขึน้กบัระดบัเมือง และอ าเภอ ท่ีจะเป็นผู้แจ้งตอ่
รัฐบาลกลาง ว่าคุณปรับตัวได้ดีเพียงใด อย่างไรก็ตาม
กฏหมายกลางฉบบัใหม่ ก าหนด กฏเกณฑ์บางประการซึง่
กล่าวว่า คุณต้องผลกัดนั สมาชิกในครอบครัวให้ปรับตวั
เข้ากบัประเทศสวิตฯ ด้วย 

 ถ้าขณะนี ้คณุขอเงนิช่วยเหลือจากสวัสดกิาร 
สังคม คณุไมมี่สิทธ์ิขอสญัชาติอยู่แล้ว แต่กฏหมายฉบับ 

ใหม่ บอกว่าหากในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา คุณได้รับความ
ช่ ว ย เ ห ลื อ จ า ก
สวัสดิการสังคม 
คุณก็ไม่มีสิทธ์ิขอ
สั ญ ช า ติ
เช่นเดียวกนั นอก
เสียจากว่า  คุณ
ได้ชดใช้คืนตาม
จ านวนท่ีคณุได้รับ
มาแล้ว เพราะการ
ข อ ค ว า ม
ช่ ว ย เ ห ลื อ จ า ก

สวัสดิการสังคม ขัดแย้งกับกฏของรัฐบาลกลางท่ีว่า 
ผู้สมคัรต้องสนบัสนุนช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศผ่าน
การท างาน หรือการฝึกอบรม 

 คุณอยู่ในรัฐนานเท่าไหร่ มีผลมากทีเดียว โดย 
คณุอาจจะอยู่ในสวิตฯ มา 10 ปี แตค่ณุอยู่ ณ ท่ีอยู่ ปัจจบุนั
มานานเท่าไหร่แล้ว เพราะฉะนัน้ อย่าย้ายรัฐ หรือแม้แต่
ย้ายอ าเภอ ก่อนด าเนินเร่ืองขอสญัชาติ ทุกรัฐคาดหวงัให้
คณุ ใช้ชีวิตอยู่ในพืน้ท่ีเป็นระยะเวลาหนึ่ง เช่น เจนีวา และ
เบิร์น ก าหนดให้มีภมูิล าเนาในเขตเพียง 2 ปี บางรัฐก าหนด
บังคับระยะเวลานานกว่านัน้มาก เช่น  รัฐซังกัลแลนท์ 
ก าหนดไว้ถงึ 8 ปี 
 

ขอสญัชาตสิวสิ ยากขึน้ 
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 คุณต้องพูดภาษาท้องถิ่นได้ ถงึจะมีโอกาส 
 ความรู้ ความช านาญทางด้านภาษา มีความจ าเป็น
ส าหรับการขอสัญชาติสวิส มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว แต่
ข้อก าหนด อาจจะแตกต่างกันไปขึน้อยู่กับแต่ละรัฐ 
สืบเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลง ปี 2018 นี ้มีข้อก าหนดขัน้
ต ่าของระดับความสามารถด้านภาษา ผู้ สมัครต้องมี
ความสามารถระดบั เอ 2 ในการเขียน และ บี 1 ในการพดู  
แต่ละรัฐอาจตัง้ข้อก าหนดท่ีสูงกว่าได้ ถ้าต้องการ เช่น รัฐ
ตูรเกา ผู้บริหารของรัฐ Thrugau นาย Le Martin กล่าวว่า 
ได้ก าหนดให้ ผู้สมคัรขอสญัชาติ ต้องมีระดบัความสามารถ
ในการพูดในระดับบี 2 การทดสอบทางภาษา จะมีท่ี
โรงเรียนสอนภาษาท่ีได้รับการรับรอง และผู้สมคัรจะต้อง
เสียค่าใช้จ่ายสูงสุด 250 ฟรังค์ ส าหรับผู้ สมัครท่ีมีภาษา
หลกั ภาษาใดภาษาหนึ่งของสวิตฯ หรือได้รับการศกึษาไม่
ต ่ากวา่ 5 ปี ไมต้่องท าการทดสอบทางด้านภาษา 

 กฏเกณฑ์ระดับรัฐ และอ าเภอ อาจจะแตกตา่ง 
กันพอสมควร โดยอยู่ในกรอบท่ีว่า คุณปรับตัวเข้ากับ
ชุมชนท่ีคุณอยู่อาศัยอย่างไร คุณมีเพ่ือนชาวสวิส หรือ
ผู้ ร่วมงานท่ีนับว่า คุณเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมหรือไม่ คุณ
ทราบเร่ืองราว 1-2 เร่ืองเก่ียวกับท้องถ่ินท่ีคุณอยู่ไหม คุณ
ยอมรับวฒันธรรม ประเพณี การเมืองและประวตัิศาสตร์
ของประเทศสวติเซอร์แลนด์ไหม 

 ชาวท้องถิ่นมีสิทธิ มีเสียง ในรัฐและหรืออ าเภอ 
ส่วนใหญ่ ก าหนดว่า คุณต้องถูกสมัภาษณ์ เพ่ือพิสูจน์ว่า 
คณุปรับตวั และมีความรู้เก่ียวกบัประเทศสวิตฯ ซึง่คณุอาจ
ถูกถามเก่ียวกบัอะไรก็ได้ ตัง้แต่ค าถามท่ีว่า ในรัฐท่ีคณุอยู่ 
มีก่ีทะเลสาบ ถึงวนัหยุดรราชการ และช่ือของเทศกาลหรือ
งานท้องถ่ิน ในบางกรณีผู้ อยู่อาศัยในเขตอ าเภอ จะตัง้
คณะกรรมการเพ่ือโหวตให้คณุ ฉะนัน้จะเป็นการดี ถ้าจะมี
สว่นร่วมในสงัคมท้องถ่ิน  

 มันต้องใช้เวลา ความยืดเยือ้เร่ืองเวลา แตกตา่ง 
กันออกไป ขึน้อยู่กับสถานท่ี ท่ีคุณอาศยัอยู่ แต่คาดไว้ได้
เลยว่า จะเป็นหลายปี รัฐ Vaud บอกไว้เลยว่า ถึง 2 ปีคร่ึง 
แตอ่าจจะลดลง เหลือเพียง 18 เดือน ส าหรับผู้ ย่ืนใบสมคัร

หลังมกราคม 2018 และคุณไม่ควรย้ายถ่ินฐาน ขณะ
ด าเนินเร่ือง ไมเ่ช่นนัน้ คณุอาจต้องเร่ิมต้นจากศนูย์ใหม ่ 

 ราคามันไม่ถูกนะ เน่ืองจากมีผู้มีอ านาจ ถงึ 3  
ระดับ การจ่ายค่าธรรมเนียมก็ 3 ตัวเช่นกัน ขณะท่ีทาง
สมาพันธรัฐ เ รียกค่าใ ช้จ่าย จ านวน 50-150 ฟ รังค์  
ค่าใช้จ่ายจากรัฐและอ าเภอ อาจสูงกว่านัน้ก็ได้ ท่ีเจนีวา 
ค่าใช้จ่ายพืน้ฐานส าหรับผู้ ใหญ่ คือ 1,250 ฟรังค์ รวม
ค่าใช้จ่ายจากอ าเภออีก  500-1,000 ฟรังค์ แม้จะช าระ
ค่าธรรมเนียมทัง้หมดนีแ้ล้ว คณุก็อาจจะถูกปฏิเสธการได้
สญัชาติสวิสได้เหมือนกัน ดงัชาวอเมริกันท่านหนึ่ง เมื่อปี 
2014  

 ความน่าจะเป็นของความส าเร็จในการขอ 
สญัชาติ อาจขึน้อยู่กบัวา่ คณุอาศยัอยู่ท่ีไหน ในเขต 
ตะวันตกของสวิตฯ มีความใจกว้างเร่ืองการให้สัญชาติ
มากกวา่ท่ีใด ๆ สถิติอย่างเป็นทางการ ในปี 2015 แสดงให้
เห็นวา่ ซูริคให้สัญชาตสิวิสแก่ผู้ยื่นขอ มากที่สุด นัน่คือ 
9,607 คน แต่ซูริคก็มีประชากรมากท่ีสดุด้วย ถึง 1.5 ล้าน 
คน เจนีวา มีประชากรเกือบคร่ึงล้านให้สญัชาติ 6,093 คน 
ส่วนรัฐเบิร์น มีประชากร หนึ่งล้านคน มีผู้ ได้รับสัญชาติ
เพียง 2,587 คน .... 

 
 
ท่ีมา : https://www.thelocal.ch/20180102/eight-things-
you-should-know-about-applying-for-swiss-
citizenship 
แปลเรียบเรียงโดย  แดบ่พุการี 
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ส านกังานจดัเก็บภาษี ต้องรู้ด้วยหรือว่าเงินของฉันอยู่
ท่ีไหน ส านักงานจัดเก็บภาษีแจ้งมาว่า ทรัพย์สินของฉัน
ลดลงไปมาก ก็ฉนันะแจกของขวญั ของก านลั และไปเท่ียว
ราคาแพงอีก แต่ว่าเร่ืองพวกนี ้ส านักงานจัดเก็บภาษีมา
เก่ียวข้องด้วยหรือ 

- ใชแ่ลว้ แน่นอนท่ีสดุท่ีคณุจะใช้ทรัพย์สินของ 
คุณอย่างไรก็ได้ ตามท่ีคุณต้องการ แต่เพราะส านักงาน
จัดเก็บภาษี มีหน้าท่ีในการเปรียบเทียบทรัพย์สินของคณุ 
กบัปีท่ีผ่านมา ในกรณีท่ีมีความแตกต่างกนัมาก เช่นกรณี
ของคุณคือ คุณมีทรัพย์สินน้อยลงมาก จากปีท่ีผ่านมา 
และมีความไม่ชดัเจน ในการย่ืนแบบเสียภาษี เป็นไปได้วา่ 
คุณตัง้ใจ หรืออาจไม่ได้ตัง้ใจ ท่ีจะแจ้งส่วนหนึ่งของ
ทรัพย์สินนัน้  

 
 
การแจงรายละเอยีดเร ือ่งการใหข้องขวญัของ
ก านลั และการท่องเทีย่ว 

ใครก็ตามท่ีถอนเงินสด หรือทองแท่ง จากธนาคาร
มาเก็บไว้เองท่ีบ้าน เงินและทองแท่งนี  ้ก็ต้องแจ้งว่าเป็น
ทรัพย์สินในการย่ืนเสียภาษีด้วย และใครก็ตามท่ีให้คนอื่น
ยืมเงินไป ก็ต้องแจ้งด้วยว่ามีทรัพย์สินนัน้ด้วย ส านักงาน
จดัเก็บภาษีสามารถขอรายละเอียดทุกอย่าง ท่ีจ าเป็นจาก
คุณได้ ในการย่ืนเร่ืองเสียภาษี คุณสามารถแจ้งช่ือ คนท่ี
คุณให้ของขวญั ของก านัลได้ ส าหรับการท่องเท่ียวราคา
แพง คุณก็ต้องย่ืนเอกสารในการจับจ่ายในการท่องเท่ียว
นัน้ เช่น ตั๋วเคร่ืองบิน ค่าท่ีพัก ซึ่งมีใบเสร็จแสดงการ
จ่ายเงินของคณุยืนยนัอยู่ 
 
 

คณุตอ้งแจง้ ถา้คณุมทีรพัยส์นิเพิม่มากขึน้ดว้ย
เชน่กนั  

เม่ือคณุมีทรัพย์สินมากกว่าปีท่ีผ่านมาเป็นจ านวน
มาก คุณก็ต้องบอกท่ีมาของทรัพย์สินนัน้ได้ ส านักงาน 
จัดเก็บภาษี คิดค านวณการเสียภาษีจากปีท่ีผ่าน มาก
เท่าไหร่หลังจากหักค่าใช้จ่ายส าหรับค่าครองชีพ และ
รายได้ เมื่อค านวณออกมาแล้ว และถ้ามันไม่ไปด้วยกัน 
คณุก็ต้องย่ืนเอกสารยืนยนั ใครท่ีแจ้งเร่ืองทรัพย์สิน หรือสิ่ง
มีค่าท่ีได้มา และสิ่งพวกนี ้ท่ีผ่านมา ยงัไม่เคยมีการแจ้งใน
การย่ืนเสียภาษีเลย คณุอาจโดนปรับ ในฐานะท่ีปกปิดการ
เสียภาษีได้ และใครท่ีมีความเป็นอยู่ แบบประหยดั มธัยสัถ์ 
และใช้จ่ายเงินน้อยมาก กับการให้ความสุขกับชีวิต เร่ือง
แบบนีก้็เป็นเร่ืองยากท่ีจะจับได้ ในกรณีนีใ้ครท่ีท า ก็ควร
คิดวา่คณุจะเสียภาษีเพ่ิมเติมกบัสิ่งท่ีได้ไหม 
 

ฉนัสามารถตดักิง่ไมข้องเพือ่นบา้นไดไ้หม 
ฉันไม่ชอบเลย ท่ีพุ่มไม้ของเพ่ือนบ้าน ย่ืนเข้ามา

ในบ้านฉัน แต่ว่าเพ่ือนบ้านไม่ยอมตดั ดงันัน้ฉันก็ตดัก่ิงไม้
ท่ีย่ืนมาได้ใช่ไหม 
➢ ไม่ได้นะ มนัไมง่่ายอย่างนัน้ คณุมีสิทธ์ิท่ีจะท าได้  

เม่ือมีครบ 3 กรณีนี ้
1. ก่ิงไม้ท่ีรุกล า้เข้ามา ท าความเสียหายเป็น 

อย่างมากต่อพืน้ท่ีส่วนของคุณ ไม่เช่นนัน้ กฏหมายก็ท า
อะไรไม่ได้ พืน้ท่ีท่ีได้รับความเสียหายได้ เช่น ก่ิงไม้เป็น
สาเหตุให้เกิดความมืดทึบ เพ่ิมความชืน้ หรือท าให้วิว
หายไป แต่กรณีแบบนี เ้กิดขึน้ไม่บ่อยนัก ดังนัน้ศาล
รัฐธรรมนญู ได้ตดัสินวา่ ถ้าต้นไม้ สงู 30 เมตร ก่ิงก้านใบมี
เส้นผ่าศนูย์กลางถงึ 6 เมตร เพราะมนัท าให้เกิดร่มเงา และ
ท าให้คณุภาพชีวิตของเพ่ือนบ้านท่ีแจ้งมา ลดลงอย่างมาก 

2. คณุบอกให้เพ่ือนบ้าน ตดัก่ิงไม้ตามกฏ ซึง่ 
เพ่ือนบ้านควรต้องตดัก่ิง ต้นไม้ ช่วง พ.ย ถงึ มีนาคม  

3. หลงัจากช่วงเวลาตามกฏข้อ 2 แล้ว เพ่ือน 
บ้านยงัไม่ตดัก่ิงไม้อีก น่ีแหละคณุถึงสามารถจดัการตดัก่ิง
ไม้ได้ 

กฏหมายรอบตวัและรอบบา้น 
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ใครท่ีไม่ท าตามกฏ ท าให้เกิดความเสียหาย ถือ
เป็นความผิด และเกิดสงครามกบัเพ่ือนบ้านได้  
 

ทายาทผูร้บัมรดก จะตอ้งลงลายมือชือ่ทุกคน
ไหม 

พวกเราทัง้หมด 17 คน เป็นผู้ ได้รับมรดก การจะ
ถอนเงิน และปิดบัญชีของลุงท่ีตายไป ทางธนาคารขอ
ลายมือช่ือของผู้ รับมรดกทุกคน มันจ าเป็นขนาดนัน้เลย
หรือ  
➢ ใช่แล้ว เป็นเร่ืองท่ีถกูต้อง เพราะวา่ธนาคาร 

ไม่ได้รับอนุญาต หากมีผู้ รับมรดกคนใดคนหนึ่งไม่ยินยอม 
ส าหรับการถอนเงินและปิดบญัชี พวกคณุทุกคนจึงต้องลง
ลายมือช่ือยินยอม  ถ้าลุงของคุณไม่ได้ท าพินัยกรรม 
รวมทัง้ไม่ได้ท าสญัญามรดกไว้ คนท่ีเป็นญาติล าดบัต่อไป
ก็จะได้มรดกโดยอัตโนมัติ  สมาชิกคือ คนท่ีอยู่ในใบรับ
มรดก ในการมีส่วนร่วมในการรับมรดก ในกรณีของคณุทัง้ 
17 คน ต้องเห็นพ้องต้องกนั ในการจดัการมรดก 

เจ้าของมรดก สามารถตดัความยุ่งยากพวกนีไ้ป
ได้ ถ้าเขาเขียนไว้ในพินยักรรมว่า ให้ใครเป็นผู้จดัการกอง
มรดก ถ้าเป็นแบบนี ้การปิดบญัชี ก็สามารถท าได้เพียงคน
เดียว 

นอกจากนี ้คนท่ีได้รับหน้าท่ีให้เป็นผู้จดัการมรดก 
ก็ยังเป็นคนท่ีแนะน าการแบ่งแยกมรดก ถ้าทุกคนในผู้ รับ
มรดกเห็นด้วย งานเหล่านีต้้องใช้เวลาในการจัดการ 
ผู้ จัดการกองมรดก ก็สมควรจะได้รับเงินค่าตอบแทนใน
การท างานตรงนีด้้วย.... 
 

ท่ีมา: Beobachter 19. Januar 2018 
แปลเรียบเรียงโดย เฟราฮีรชิ 
 

 
 

 
 
 

ธ น า ค า ร แ ห่ ง
ประเทศไทย (ธปท.) เป็น
ธนาคารกลางของประเทศ
ไทย รับผิดชอบดูแลรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
การเงินของชาติ ด้วยการ
มองไปข้างหน้าสู่อนาคต 
อ ย่ า ง มี ห ลั ก ก า ร แ ล ะ
รอบคอบ โดยร่วมมือกบัรัฐบาล หน่วยงานรัฐ องค์กรธุรกิจ 
นักวิชาการ และประชาชน เพ่ือให้เศรษฐกิจการเงินของ
ประเทศมีความมั่นคงและเสถียรภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์
องค์กร “เป็นองค์กรที่มองไกล มีหลักการ และร่วมมือ 
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่ งยืนของไทย” 

เมื่อวนัท่ี 8 มีนาคม 2561 นายวิรไท สนัติประภพ 
ผู้ ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย แถลงข่าวว่า ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจาก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กรู ให้จดัพิมพ์ธนบตัรแบบใหม ่แบบ 17 เพ่ือน าออกใช้เป็น
ธนบตัรหมนุเวียน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ชนิดราคาธนบตัร 20 บาท 50 บาท และ 100 บาท เร่ิม
ใช้ในวันจักรี 6 เมษายน พ.ศ. 2561 
2. ส่วนชนิดราคาธนบตัร 500 บาท และ 1,000 บาท ออก
ใช้ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวนันี ้28 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2561 
3. ประชาชนสามารถเบิกถอนธนบัตรแบบใหม่นีไ้ด้ตาม
ช่องทางปกติ ผ่านธนาคารพาณิชย์ทกุแห่ง รวมถึงธนาคาร
ออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์…. 
ที่มา:https://www.bot.or.th/Thai/AboutBOT/Activities/Pag
es/Banknote_Rama10.aspx 

ธนบตัรในรชักาลที ่10 
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เงนิเดือน เดือนแรกออกแล้วใคร ๆ กด็ีใจ 
แต่ช้าก่อนท าไมถงึได้เงนิเดือนไม่ครบเล่า? 

 
 วยัรุ่นท่ีเร่ิมท างานส่วนใหญ่ มกัจะตื่นเต้นดีใจกับ
เงินเดือนเดือนแรกของตน แตก่็เป็นแคช่ัว่เวลาสัน้ ๆ เท่านัน้ 
เมื่อเห็นยอดเงินเดือนท่ีได้รับ บ้างอาจจะอทุานว่า “อ้าว...
เงนิเดือนหายไปไหน ท าไมได้ไม่ครบตามที่ควรจะได้”  
 สิ่งท่ีท าให้ต้องคิดตามมาก็คือ ฉนัควรจะซือ้เสือ้ผ้า
ใหมไ่หมละ่น่ี? ซึง่อาจจะเป็นกรณีเดียวกนักบัซาร่า ท่ีก าลงั
เข้าผึกงานและได้รับเงินเดือน 2,000 ฟรังค์ต่อเดือน ซาร่า
ฝันไว้ตัง้แต่เงินเดือนยังไม่ออกว่าจะซือ้โน่น น่ี นั่น ด้วย
เงินเดือน เดือนแรกของตน แต่พอเงินเดือนออกซาร่าก็ต้อง
แปลกใจ เอ๊ะ..ท าไมได้รับเงินแค่ 1,839.95 ฟรังค์เท่านัน้ 
แม้จะรู้ล่วงหน้าว่าจะต้องมีบางส่วนถูกหัก ออกไป แต่
ท าไมหักเยอะขนาดนี ้ ฉันอายุเพ่ิง 17 ปี ต้องจ่ายเงินเข้า
บญัชีเงินบ านาญแล้วหรือน่ี? 

 วัยรุ่นจะเร่ิมจ่ายเงินค่าประกันสังคมเมื่ออายุ
ครบ 18 ปีเต็ม โดยนบัตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคมของปีนัน้ เช่น 
ในกรณีของซาร่าครบ 18 ปี วันท่ี 17 พฤษภาคม 2017 ก็
จะต้องจ่ายค่าเบีย้ประกันโดยนับเต็มปี 2017 คือนับมา
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2017 ซึ่งจะเห็นได้จากใบเงินเดือน
วา่หกัออกไปเป็นจ านวนเท่าไหร่ 
เมือ่ถงึวยัทีอ่ายุครบ 18 ปี จะมอีะไรเพิม่เขา้มา
ในชวีติบา้ง  
❖ จ่ายเบีย้ประกันสุขภาพ ก่อนหน้านัน้อาจจะ 

ได้รับการคุ้มครองสุขภาพโดยไม่มี ฟราชีส (Franchise) 
ซึ่งหมายถึงต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่ายาเอง แต่
ต่อไปก็ต้องตดัสินใจเองว่าจะท าประกนัสขุภาพกบับริษัท
ไหน จะให้ครอบคลุมสิทธิพิเศษอะไรบ้าง เบีย้ประกันจะ
สงูขึน้กวา่เดิม เพราะตอนนีเ้ข้าสู ่“วัยก าลังจะเป็นผู้ใหญ่” 
❖ การฝึกอาชีพ ตราบใดท่ียงัฝึกอาชีพและมีอาย ุ

ต ่ากว่า 25 ปี ผู้ ปกครองจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายส่วนนี ้ขัน้
ต ่าสุดคือ 250 ฟรังค์ต่อเดือน แต่ถ้าหากผู้ปกครองคนใด
คนหนึง่ หรือทัง้คูเ่สียชีวิตในขณะก าลงัฝึกงาน จะได้รับเงิน
ช่วยเหลือเด็กก าพร้า ถ้าหากเงินส่วนนีไ้ม่พอใช้จ่ายก็จะ
ได้รับความช่วยเหลือด้านอื่นเพ่ิมเติม 
 
 
มาดูตวัอย่างเงินเดอืนของซาร่ากนัว่าเธอโดน
หกัคา่อะไรบา้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การค านวณรายได้ ส าหรับผู้ที่มีอายุครบ 18 - 24 ปีเต็ม 

ชื่อ ซาร่า ไมเออร์, ต าแหน่งพนักงานฝึกหัด 

รายรับตอ่ปี (13 เดือน)  26 000.00 

รายรับตอ่เดือน (ไมร่วมเงินเดือนท่ี 13 ) ก่อนหกัภาษี  2000.00 

หักค่าประกัน 

1) เงินประกนัสวิสดิการผู้สงูอาย/ุเงินประกนัผู้ทพุพลภาพ (AHV / IV)   5,125% 102.50 

2) การประกนัการวา่งงาน (ALV)   1,1% 22.00 

3) การประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งท างาน (NBUV)   0,584% 11.70 

4) กองทนุเกษียณอาย ุ(Pensionskasse (BVG, Beispiel))  23.85 

รวมหักค่าประกันทัง้สิน้   160.05 

รายรับสุทธิ  1839.95 

คา่อะไรบา้ง ถูกหกัจาก
เงินเดอืน 
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*หมายเหตุ ข้อ 4 กองทุนเกษียณอายุของซาร่านัน้ จะยงัไม่ได้หกัเข้าเป็นเงินส าหรับเกษียณอายุ เพราะซาร่าเพ่ิงอายุ 18 ปี 
แตจ่ะหกัเป็นคา่ประกนัความเสี่ยง และประกนัในกรณีท่ีไมส่ามารถท างานได้ 
 

เมือ่อายุครบ 25 ปี ก็จะมกีารเปลีย่นแปลงอกีคร ัง้ดงันี ้
 ประกันสังคม อายคุรบ 25 ปี ต้องจ่ายประกนัทกุชนิดท่ีทางรัฐก าหนด เพราะเป็นผู้ใหญ่โดยสมบรูณ์แล้ว จะเห็นได้
ว่ามีการหักภาษีเพ่ิมขึน้อย่างปัจจุบันทันด่วน มีเพ่ิมหักเบีย้บ านาญเข้ามา เพราะต่อไปจะต้องค านึงถึงตอนเกษียณอายุ
ท างาน และก็เช่นกนั ครบ 25 ปีบริบรูณ์เม่ือไหร่ก็หกัเตม็ปี โดยนบัจากวนัท่ี 1 มกราคม ของปีนัน้  
 ประกันสุขภาพ ประกนัสขุภาพของผู้ ท่ีมีอายุครบ 25 ปีบริบูรณ์จะจ่ายเต็มเหมือนผู้ ใหญ่ปกติ หากรายได้น้อยต้อง
สอบถามเก่ียวกบัเบีย้ประกนั วา่จะได้สิทธ์ิลดหย่อนเบีย้ประกนัหรือไม ่ซึง่ตรงนี ้หน่วยงาน AHV/AVS ประจ าอ าเภอนัน้ ๆ จะ
รู้เร่ืองนีด้ีท่ีสดุ 
 การฝึกงาน เมื่ออายุครบ 25 ปีบริบูรณ์ จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนนีจ้ากผู้ปกครองอีกต่อไป แต่เด็ก หรือผู้
ก าพร้าอาจได้รับการแก้ไขปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม 
 

มาดูตวัอย่างของดาวดิ ผูม้อีายุครบ 25 ปีบรบูิรณ ์ว่าเขามอีะไรทีต่อ้งจ่ายเพิม่บา้ง 
 
การค านวณรายได้ ส าหรับผู้ที่มีอายุครบ 25 - 31 ปีเต็ม 

ชื่อ ดาวิด มึลเลอร์, พนักงานแผนกธุรกิจค้าปลีก 

รายรับตอ่ปี (13 เดือน)  52 000.00 

รายรับตอ่เดือน (ไมร่วมเงินเดือนท่ี 13 ) ก่อนหกัภาษี  4000.00 

หักค่าประกัน 

(1) เงินประกนัสวิสดิการผู้สงูอาย ุ/ เงินประกนัผู้ทพุพลภาพ (AHV / IV)    5,125% 205.00 

(2) การประกนัการวา่งงาน (ALV)       1,1% 44.00 

(3) การประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งท างาน (NBUV)   0,584% 23.35 

(4) กองทนุเกษียณอาย ุ(Pensionskasse (BVG, Beispiel))  212.35 

รวมหักค่าประกันทัง้สิน้   484.70 

รายรับสุทธิ  3515.30 
 

เมื่อเห็นเช่นนีแ้ล้ว คนวยัเร่ิมท างานอาจจะต้องคิดเร่ืองการจบัจ่ายให้รอบคอบ เพราะเงินเดือนท่ีได้รับอาจไม่พอใช้ 
เร่ืองช้อปปิง้เสือ้ผ้าใหม ่ของใหม ่ๆ  โน่น น่ี นัน่ อาจจะเป็นเพียงแคค่วามฝัน หรืออาจจะเลง็เดือนนีไ้ว้ซือ้เดือนหน้า เพราะต้อง
ขอเวลาเก็บเงินก่อน…… 
ท่ีมา: https://www.beobachter.ch/arbeit/lohnabrechnung-welche-abzuge-gehen-vom-gehalt-weg 
แปลและเรียบเรียงโดย แมล่ิง 
 
 



                                
ห น้ า   24 

 รวงข้าว / เมษายน 2018 

โดย  ส. บาโร 
ขอเกร่ินสักนิดว่า ดิฉันใช้ ชีวิตการท างานใน

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รวมแล้วกว่า 7 ปี ( 25 เดือนใน
ร้านอาหารไทย ท างานเต็มเวลา 100 % + 10 เดือน อยู่ใน
ร ะบบคนว่ า ง ง าน  + 6 เ ดื อ น  เ ข้ า สู่ ร ะ บบ  Stage 
Professional เข้าท างานในบริษัท(ส่งออกอาหาร)เอกชน 
เงินเดือน ได้จากระบบคนว่างงาน   แต่แบ่งสัดส่วนเป็น  
80% จ่ายโดยระบบคนว่างงาน และ 20 % จ่ายผ่าน
บริษัทเอกชนท่ีจ้างงานผ่านระบบคนวา่งงาน)  

เมื่อยกเลิกสัญญากับระบบคนว่างงาน  และท า
สญัญาจ้าง 90 % อย่างเป็นทางการ กบับริษัทเอกชนตัง้แต่
เดือนธนัวาคม ปี ค.ศ. 2013 จนถงึปัจจบุนั รวมแล้วท างาน
ท่ีบริษัทเอกชนนีไ้ด้ 4 ปีกว่า ๆ แล้ว ในต าแหน่ง ผู้ช่วย
ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ มีหน้าท่ีหลกัๆ คือ จดัการ
ติดต่อลูกค้า รับออร์เดอร์ ส่งรายการให้ฝ่ายผลิตตาม
โรงงานต่าง ๆ ( มี 4 โรงงานหลกั ทัง้ในยุโรปและอินเดีย) 
และประสานงานตัง้แต่รับออร์เดอร์ จนส่งสินค้าออกจาก
ประเทศต้นทางจนถึงจุดหมายโดยปลอดภยั ท่ีต้องแจงว่า
ท าอะไรก็เพ่ือให้คุณได้เห็นภาพว่า งานการเหล่านี ้เขียน
ง่าย ๆ สัน้ ๆ แค ่3 บรรทดั แตจ่ริง ๆ แล้ว มนัมีรายละเอียด
ยิบย่อยมากมาย กว่าจะรับออร์เดอร์มาได้ จนถึงขัน้ตอน
ส่งออก บางทีใช้เวลาอย่างต ่ากว่า 4-5 เดือนส าหรับลกูค้า
ใหม ่ๆ หรือกบัสินค้าใหม ่ๆ  งานปลีกย่อยเหลา่นี ้มีผลและ
มีปัจจยัส่งผลต่อระบบการขึน้เงินเดือน หรือจ่ายโบนสัเป็น
อย่างมาก พนักงานในบริษัททุกคน มีส่วนช่วยให้บริษัท
ก้าวหน้าต่อไป ซึ่งแต่ละต าแหน่ง/หน้าท่ี มีบทบาทไม่เท่า
เทียมกัน  ถ้าเท่ากันหมด คงไม่ต้องมีการแบ่งขัน้ แบ่ง
ต าแหน่ง แบ่งฐานเงินเดือนกันให้ยุ่งยาก จริงไหม? นั่นก็
เพราะทุกต าแหน่งต่างพึ่งพาอาศยักนั แต่ในขณะเดียวกัน 
แตล่ะสายงานมีความส าคญัแตกตา่งแยกย่อยออกไปด้วย  

ก่อนอื่น คงต้องบอกก่อนว่า น่ีคือประสบการณ์ตรงของ
ตวัเอง ท่ีได้เจอกับบริษัทแห่งนี(้เท่านัน้) ซึ่งอาจจะเหมือน
ห รื อ แ ต ก ต่ า ง จ า ก บ ริ ษั ท อื่ น ก็ เ ป็ น ไ ด้    
ขอเร่ิมที่
ร ะ บ บ
คัดกรอง
ป ล า ย ปี
ก่ อ น น ะ
คะ บริษัท
นีม้ีระบบ
การพดูคยุอย่างเป็นทางการทกุปี เรียกวา่ การประเมินผล
งานประจ าปี    ซึง่จะจดัช่วงปลายปี ถงึต้นปี แล้วแตค่วาม
เหมาะสมของช่วงเวลา การพดูคยุนี ้จะมีตวัหลกัท่ีแสดงตวั 
คือ หัวหน้าฝ่ายบุคคล หัวหน้างานตรง หัวหน้าฝ่ายขาย 
(อาจจะมาร่วม/ไม่ร่วมก็ได้ แต่จะได้รับรายงานผลการ
พูดคุยเป็นลายลักษณ์อักษรเสมอ) และแน่นอนท่ีสุด ตัว
ดิฉันเอง  ทุกเนือ้หาในการพุดคุยจะเป็นความลบัระหว่าง
ฝ่ายนัน้  ๆ มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทุกคนท่ี
เก่ียวข้องต้องเซ็นต์ช่ือก ากับ ยินยอมว่าข้อความถูกต้อง
เห็นพ้องต้องกนั  
การพูดคุย จะมีเนือ้หาหลักๆคือ    
- ปีท่ีผ่านมา ท างานแล้วรู้สกึอย่างไรบ้าง  
- มีปัญหาอะไรหรือไมใ่นเร่ืองงาน อยากได้อปุกรณ์/
โปรแกรม หรือเรียนเสริมเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การงานหรือไม ่อยากปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้าง 
- มีปัญหากบัเพ่ือนร่วมงานหรือเปลา่ อยากให้ชีแ้จ้ง หากมี
ข้อพาดพิงจากเพ่ือนร่วมงานคนอื่น 
- อยากร้องเรียนอะไรหรือเปลา่ พูดมาได้หมด ไมต้่องกงัวล
ใจวา่จะมีใครวา่อะไรหรือไม?่ 
- ปีนีไ้ด้ท าตามท่ีตัง้ใจ (จดุท่ีตัง้เป้าไว้ปีท่ีแล้ว) ท าได้ไหม? 
ถ้าไมไ่ด้ เพราะอะไร? 
- ความคิดเห็นของเราตอ่หวัหน้า และคนที่เก่ียวข้องเป็น
อย่างไรในปีท่ีผ่านมา  
- ความคดิเห็นของหวัหน้าฝ่าย หวัหน้าตรง หวัหน้าฝ่าย

ระบบการปรบัเงินเดอืน 
และการจา่ยโบนสั 

(หน่ึงในบรษิทัเอกชนในสวติฯ) 
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บคุคล ตอ่การท างานของเราตลอดปีท่ีผ่านมา และหากมี
คอมเมนท์จากคนอื่นๆ ก็จะบอกเป็นราย ๆ ไป (ถ้ามี) 
- มีความเห็นอย่างไรตอ่ข้อคิดเห็นท่ีได้มาข้างต้น 
- ปีหน้า จะตัง้เป้าหมาย ( 2 ข้ออย่างต ่า ) อะไรบ้าง?  
- หัวหน้าฝ่ายบุคคล จะบอกการประเมินผลท่ีได้รับจาก
ผู้ เก่ียวข้อง ในฝ่าย และ ผู้บริหารระดบัสงู ให้เราฟังวา่  จาก
การประมวลผลท่ีได้มาทัง้หมด เห็นสมควรว่า บริษัทจะ
ปรับเงินเดือนให้เท่ากบั X% หรือบางปีอาจจะเจาะจงเป็น
จ านวนเงินให้เลยวา่เพ่ิมขึน้ก่ี X CHF ตอ่เดือน ถ้าในกรณีท่ี
ไมใ่ห้ ก็จะบอกวา่ท าไมถงึไมส่ามารถปรับเงินเดือนให้ได้  

ส่วนเร่ืองโบนัส ก็จะบอกในการพูดคุยครั ง้นี ้
เช่นกนั  (โบนสั จะจ่ายปลายเดือนมีนาคมของทกุปี) บริษัท
เห็นควรวา่จะจ่าย (หรือไมจ่่าย) พร้อมเหตผุลวา่ท าไมถงึให้
หรือไมใ่ห้ บอกให้ฟังเป็นฉากๆ  

จากการท างานท่ีน่ีมา  สงัเกตได้วา่ การจะปรับขึน้
เงินเดือนนัน้ ขึน้อยู่กับสภาพเศรษฐกิจและผลก าไรสทุธิท่ี
บริษัทได้รับเป็นหลกั พดูง่าย ๆ วา่ ถ้าบริษัทมีรายได้ต ่ากวา่
เป้า โอกาสที่จะได้ปรับเงินเดือนขึน้ ก็จะริบหร่ีมาก 

ส่วนโบนัส เป็นอีกส่วนหนึ่งท่ีเก่ียวข้องกบัรายได้
บริษัทก็จริง แต่ประสิทธิภาพการท างานก็จะถูกดึงมา
ประเมินผลด้วย อาทิเช่น หากบริษัทมีโครงการใหม่ ๆ และ
โครงการนัน้ ๆ ส าเร็จลุล่วงด้วยดี รวมถึงเป้าหมายท่ีตัง้ไว้
ในแตล่ะปี ท าได้หรือไม?่ ถ้าท าได้ก็เราก็มีสิทธ์ิได้โบนสั แม้
ผลประกอบการจะไม่เข้าเป้า การจ่ายโบนัสจึงเป็นส่วน
กระตุ้นให้พนักงานกระตือรือร้นมากขึน้ ใส่ใจ และท า
ตามเป้าของตนเองให้ได้ ดิฉันเคยท างานในบริษัทเอกชน
(ส่งออก)ในประเทศไทยกว่า 5 ปี ก่อนย้ายมาอยู่สวิตฯ 

ระบบเงินเดือน และโบนสั จะถูกจ่ายแบบมดัรวม อาทิ ถ้า
ผลประกอบการดี โบนสั คือ 2 เท่าของเงินเดือน ทุกแผนก
ทุกฝ่าย(ยกเว้นผู้ บริหารระดับสูง)ได้เท่ากันหมด ไม่มี
แบ่งแยก วา่ใครต าแหน่งไหน  

ดิฉันเคยท างานในบริษัทในเครือสหพัฒน์ เคย
ได้รับโบนัสสูงสดุท่ี 3.5 เดือน (หากเงินเดือนเท่ากบั1,000
บาท ก็จะได้รับโบนสั 3,500 บาท (แบ่งจ่ายสองงวด  คร่ึง
แรกปลายปี และคร่ึงท่ีสองช่วงเดือนมีนาคมปีถดัไป ถ้าจ า
เดือนไมผิ่ดนะคะ) ระบบการจ่ายโบนสั จะมดัท่ีฐานการเงิน
ของบริษัทเป็นหลกั ไม่มีระบบการพูดคยุอย่างเป็นทางการ
หรือชีแ้จงรายตวั จะมีก็แต่การพูดคยุโดยรวมกบัพนักงาน
ทกุคนเท่านัน้ ดงันัน้ข้อมลูตา่ง ๆ จงึเป็นแบบกลาง ๆ ฟังได้
ทุกคน ไม่เจาะลกึ ได้ความรู้สกึเหมือนฟังข่าวด้านเดียว ท่ี
เล่ามานี ้คือข้อมูลจากท่ีเคยเจอมาจากการท างานใน
ประเทศไทย กว่า 13 ปีท่ีแล้วนะคะ (ปัจจุบัน อาจจะ
เปลี่ยนแปลงไปแล้ว) ความก้าวหน้าของพนกังานจะอยู่ใน
มือของหวัหน้าฝ่ายเป็นหลกั ถ้าเจอหวัหน้าดี มีจริยธรรม ก็
จะได้รับการประเมินผลอย่างเท่ียงธรรม แต่ในทางกลบักนั 
หากเจอคนล าเอียง โอกาสเจริญก้าวหน้าก็เช่ืองช้าไปด้วย 
เค้าถึงมีค ากล่าวท่ีว่า ต้องดูว่าคนของใคร  จึงจะรู้ได้ว่ามี
โอกาสไปได้ไกลแคไ่หน....  

ส่วนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จะแตกต่าง
อย่างสิน้เชิงตามท่ีเล่ามาข้างต้น มีระบบ มีการจัดการท่ี
ชดัเจน ดเูป็นธรรมและเป็นลายลกัษณ์อกัษร  สามารถรู้สกึ
ได้ถึง การเปิดกว้าง การยอมรับ และให้ความส าคัญกับ
พนกังาน (ทุกคน ทุกต าแหน่ง) การให้เวลาพูดคยุ คือ การ
ท าให้พนกังานได้รู้วา่ มีคนสนใจ และเราถกูดแูล ตรวจสอบ
(ระดับนึง)ว่า การงานท่ีได้ท าเป็นอย่างไร ถึงไหนแล้ว มี
ปัญหาอะไรหรือไม่ และจะแก้ไขปรับปรุงอย่างไร เพ่ือให้
บ ริ ษัทด า เ นินงาน  (ดี ขึ น้ )  ต่อ ไปไ ด้ . . . . ไม่ ไ ด้ อยาก
เปรียบเทียบว่าแบบไหนดีกว่ากนั อนันีแ้ล้วแต่มมุท่ีจะมอง  
แล้วถ้าเป็นคณุ คณุอยากได้แบบไหนคะ..... 
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โดย ต้นข้าว 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งนาฬิกา คนสวิส

ได้ช่ือว่าเป็นคนตรงเวลา ธุรกิจเด่นดงัอย่างหนึ่งของสวิตฯ 
คือธนาคาร ซึ่งผู้ มีสินทรัพย์เหลือใช้ทั่วโลก ให้ความ
ไว้วางใจ น าเงินมหาศาลและทองแท่งมา ”ฝากฝัง” ไว้ท่ีน่ี 
แล้วธนาคารเวลา มีด้วยรึ มาเก่ียวข้องกบัธนาคารฝากเงิน
อย่างไรนี่ เพราะธนาคารประเภทนี ้ไมใ่ช้เงินนะคะ  

เร่ือง”ธนาคารเวลา” เราอาจได้ยินได้ฟัง
มาไมน่านนี ้จากกระแสสื่อออนไลน์ ท าให้เราได้อา่น ได้ยิน
จากไลน์ จากFacebook ท่ีส่งต่อ ๆ กันมา มีด้วยหรือ 
ธนาคารท่ีรับฝากเวลา เก็บเวลาอะไร เก็บเพ่ืออะไร 
ความเห็นของต้นข้าว ธนาคารเวลา มีลักษณะคล้าย 

“จติอาสา” การท่ีเราสามารถช่วยเหลือผู้อื่น อย่างมี
น า้ใจต่อเพ่ือนบ้าน หรือผู้ น้อยช่วยเหลือผู้สูงวยั ด้วยการ
ท างานเลก็ ๆ น้อย ๆ โดยไมค่ิดคา่ตอบแทน แล้วเก็บบนัทกึ
เวลาไว้ในธนาคาร เช่น  ไปเป็นเพ่ือน หรือ ช่วยเข็นรถคน
พิการไปเท่ียว ไปเดินเล่นด้วยกัน ขับรถให้ พาไปติดต่อ
ราชการ พาไปหาหมอ ไปตลาด และอีกหลายสิ่งหลาย
อย่าง เหล่านีใ้นเมืองไทย เป็นเร่ืองปกติ คนไทยมีน า้ใจให้
กัน การให้หรือแลกเปลี่ยน ของกิน ของใช้ ระหว่างเพ่ือน
บ้าน ช่วยเหลือซึง่กนัและกนั โดยไม่คิดค่าเป็นเงิน นัน่เป็น
การท าความดี ซึง่ไมไ่ด้หวงัการตอบแทนจากคนที่เราให้แก่
เขา เป็นการแสดงน า้ใจพืน้ฐานทั่วไป ส่งผลให้มีสุขภาพ
ใจดี ถ้าทกุคนเรียนรู้และมีจิตส านกึ ในการช่วยเหลือซึง่กนั
และกัน ก็จะมีต่อเน่ืองสืบไป ไม่สิน้สุด และเพ่ือให้ผู้ ท่ีเคย
ช่วยเหลือคนอื่น มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือในยาม

จ าเป็นบ้าง จึงเกิดองค์กรท่ี เ รียกว่า “ธนาคาร
เวลา” ขึน้ ซึ่งลูกค้าคือ คนท่ีเอาเวลามาฝาก เป็น
สมาชิกขององค์กร มีฝ่ายจัดการบริหาร บันทึกเวลาของ
การท างานจิตอาสา สะสมจ านวนชั่วโมงอาสาของตนไว้  

แต่คงไม่มีดอกเบีย้ และสามารถเบิกเวลามาใช้ ในยามท่ี
เราต้องการ ซึ่งก็คงเป็นความช่วยเหลือจากคนอื่นในหมู่
สมาชิก แตไ่มใ่ช่จากคนท่ีเราเคยไปช่วยเหลือเขา  

แม่แบบของระบบธนาคารเวลา 
เกิดในประเทศญ่ีปุ่ นมานาน หลายสิบปีแล้ว เร่ิมจากความ
ต้องการช่วยเหลือผู้สูงวยั แรก ๆ ก็ให้ความช่วยเหลือโดย
ไม่คิดเงินทอง แต่ความช่วยเหลือบางครัง้มีค่าใช้จ่ายด้วย 
จึงต้องตัง้เป็นธนาคาร เป็นมลูนิธิหรือสมาคมซึง่มีผู้ ให้การ
สนับสนุนการเงินบ้าง เพ่ือน ามาเป็นค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น  
ธนาคารเวลา แพร่หลายไปในอีกหลายประเทศ ทัง้อเมริกา 
และในยุโรป แต่ยังมีไม่มากมาย สมาชิกของธนาคารก็ไม่
มากพอ อย่างท่ีบอก ยุคสมยัเปลี่ยนไป ผู้คนมีเวลาให้แก่
กนัน้อยลง ทุกอย่างรีบเร่งและเป็นธุรกิจ ธนาคารเวลาบาง
แห่งมีการันตี ว่าเวลาท่ีคุณฝากไว้ จะสามารถเบิกใช้ได้ 
แม้วา่ธนาคารล้มไปเสียก่อน บางแห่งกไ็มม่ีการันตี  

ในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด  ์ มี
ธนาคารเวลาอยู่ท่ีเมือง St. Gallen ธนาคารนีรั้บประกัน
ว่าเช่ือถือได้ เพราะฝ่ายบริหารเมือง St. Gallen และหลาย
หน่วยงาน หรือมูลนิธิ ให้การรับรอง เมื่อสร้างขึน้แล้วก็ใช้ 
ระบบสวิสจริง ๆ  คือเร่ืองประกนัท่ีเช่ือถือได้วา่ “ถ้าธนาคาร
ล้ม รัฐก็ อุ้ม ”  แต่สมาชิกของธนาคารยังมี น้อยนิด 
ประมาณ 100 คน เท่านัน้ แสดงว่า คนให้ความสนใจน้อย 
สองสามปีที่ ผ่านมา มีการผลกัดนัของพรรค BDP  ท่ีจะ
ให้รัฐบาลน าระบบธนาคารเวลาออกมาใช้ทั่วประเทศ 
หลังจากเห็นว่าท่ีเมือง St. Gallen ท าได้ โดยจะขอใช้
งบประมาณส่วนหนึ่งของ AHV  มาสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ด าเนินการ แต่เร่ืองยงัไม่ผ่าน เร่ืองธนาคารเวลานี ้จึงยงัไม่
แพร่หลาย และคนทัง้หลายก็ยงัไม่เช่ือมัน่ในระบบ การไม่
ใช้เงิน 

อีกหนึ่งมูลนิธิ คือ KISS ท่ีสร้างระบบธนาคาร
เวลา มีเครือข่ายกระจายไปหลายจงัหวดั โดยท่ีหน่วยงาน 
และหลายบริษัทธุรกิจ ให้การสนับสนุนเงินทุน ใช่แล้ว 
อย่างไรก็ต้องมีเงินทนุสนบัสนนุ เพราะเจ้าหน้าท่ีของมลูนิธิ
ท างานรับเงินเดือน การเป็นสมาชิก ต้องเสียค่าสมัคร

ธนาคารเวลา 
เวลาของกนัและกนั 
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เล็กน้อย การท างานของมูลนิธิ มีระบบคล้าย Spitex เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้สงูวยั โดยเฉพาะผู้ ท่ียงัไมต้่องการไปอยู่บ้านพกั
คนชรา เพราะต้องการอยู่บ้านในท่ีคุ้ นเคยให้นานท่ีสุด 
เท่าท่ีจะท าได้ 

ในยุคสมัยท่ีผู้ สูงวัย เพ่ิมจ านวนสูงขึน้เ ร่ือย ๆ 
ระบบการดแูลผู้สงูวยั ภายในสวิตเซอร์แลนด์ ซึง่เป็นระบบ
ประกันสังคม ท่ีเราเรียก 3 เสา เร่ิมคลอนแคลน เงินท่ีรัฐ
น ามาจ่ายผู้สงูอายุ ไม่เพียงพอ งบประมาณไม่เป็นสดัสว่น
กับจ านวนผู้ สูงวัยท่ีมากย่ิงขึน้ ค่าใช้จ่ายดูแลผู้ สูงวัยก็
ค่อนข้างแพง อาจจะต้องคิดค้นหา หลักประกันที่ไม่ใช้
เงิน การมี “ธนาคารเวลา” เป็น ”เสาที่ 4”  น่าจะเป็นอีก
ทางหนึ่ง ถ้าหยิบยกเร่ืองการจัดตัง้ธนาคารเวลาขึน้ไป ก็
ต้องสร้างระบบ ระเบียบ หรือถึงขัน้เป็นกฏหมาย ให้
น่าเช่ือถือ เกิดความไว้วางใจ แตค่งอีกนานเนอะ 

ทุกวนันีก้ารให้เวลาแก่กนั ช่วยเหลือกนัและกนั มี
น้อยลง แต่ยังมีอยู่ เราท าให้โดยไม่เคยคิดเร่ืองการสะสม
เวลา แตส่ะสมความดีงาม หรือไมเ่คยคิดวา่ต้องสะสมด้วย
ซ า้ เพียงเพราะอยากให้ ไม่เฉพาะกบัคนแก่ แต่กบัผู้ ท่ีด้อย
โอกาสกว่า ท าเพราะเป็นนิสัยท่ีถูกถ่ายทอดจากพ่อแม่ 
ปู่ ย่าตายาย และจากวฒันธรรมแบบไทยๆ ท่ีบรรพบุรุษส่ง
ทอดกนัมา กบัสืบสานหลักพุทธศาสน์ของการให้ แต่ถ้า
สามารถบันทึกสะสมเข้าฝากในธนาคาร อาจช่วยกระตุ้น
ให้คนท าความดีมากขึน้ หลายครอบครัวสอนลกูหลาน ให้
บันทึกความดีประจ าวนั วนันีเ้ราท าความดีกันหรือยัง ท า
กับใคร ท่ีไหน อย่างไร เพ่ือสร้างนิสัยการท าดี และการ
ช่วยเหลือเกือ้กูลซึ่งกันและกัน ในประเทศไทย ระบบ
ประกันสงัคม 3 เสา ยังไม่แพร่หลาย ยังไม่มัน่คง แต่เรามี
เสาท่ี 4 โดยไม่ต้องมีใครบังคับ  ควรท่ีจะรณรงค์เพ่ิม
จิตส านึกให้ท ามากย่ิงขึน้ เราจะสร้างนิสัยการช่วยเหลือ
เ กื อ้ กู ล ซึ่ ง กั น และกัน  ต าม โอกาส ท่ี อ าน วย  ตาม
ความสามารถของตน ตอ่ ๆ ไป มอบ”เวลา”เป็น”ของขวัญ” 
ไม่รอ “ธนาคารเวลา” แล้วค่ะ  
สนใจหา ข้อมูล เ พ่ิ ม เติ ม ไ ด้ จาก  www.kiss-zeit.ch , 
www.zeitversorge.ch  

ถามมา ตอบไป 
พ่ีหญิงไทย 

ถาม 
สวัสดี ค่ ะ พ่ี ห ญิ ง ไทย 
เพ่ือนเขาแนะน าให้หนู
เ ขี ย น ม า ป รึ ก ษ า ท่ี
สมาคมหญิงไทยเ พ่ือ
หญิงไทย หนูขอถามใน

อินบ็อกซ์ ทางเฟสบุคของสมาคมนะคะ หนูควรจะท า
อย่างไร เพราะได้วีซ่าท่องเท่ียว แต่หนูเกิดมีท้องกบัแฟนท่ี
เขารับรองท าวีซ่าและเชิญหนูมาเท่ียว (มาครัง้นีเ้ป็นครัง้ท่ี
สามแล้วค่ะ) ตอนนีวี้ซ่าก็ใกล้จะหมดอายุแล้ว หนูจะต้อง
กลบัเมืองไทยไหมคะ จะท าอย่างไรดี ขอค าปรึกษาด้วยคะ่ 

ตอบ 
สวสัดีค่ะ ก่อนอื่นต้องบอกว่า เหตกุารณ์เช่นนีเ้กิดขึน้บ่อย 
อย่างไรก็ขออย่าเพ่ิงกงัวลใจนะคะ ขอแยกค าถามออกเป็น 
3 ประเดน็คะ่ 

1. ท้อง  
2. แฟน-พ่อของลกู 
3. วีซา่หมดอาย ุต้องกลบัเมืองไทยไหม 

และผลท่ีจะตามมา 3 กรณี 
1. พ่อรับรองบตุร แล้วจดทะเบียนสมรส 
2. พ่อรับรองบตุร แตไ่มจ่ดทะเบียนสมรส 
3. พ่อไมรั่บรองบตุร (แน่นอนคือ ไมจ่ดทะเบียน

สมรส) 
เร่ืองท้อง น่าจะเป็นเร่ืองน่ายินดีใช่ไหมคะ แฟน หรือ พ่อ
ของลูก ให้เขาไปแจ้งรับรองการเป็นพ่อของเด็กในท้อง 
(คาดว่าพ่อของลูก เป็นชาวสวิสนะคะ) ท่ีอ าเภอซึ่งพ านัก
อาศยั แล้วไปแจ้งท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือท าเร่ืองขอ
ตอ่วีซา่ ก่อนท่ีวีซา่เดิมจะหมดอายุ 14 วนั ซึง่จะต้องเปลี่ยน
ประเภทของวีซ่า จากประเภทนกัท่องเท่ียว เป็นประเภท L 
(ใบอนุญาตพ านักระยะสัน้ มีก าหนดไม่เกินหนึ่งปี ด้วย
เหตุผล บางประการ เช่นของคุณ กรณีมีครรภ์ ลูกท่ีจะมี
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สัญชาติสวิส เพราะพ่อชาวสวิสรับรอง) ปรึกษากับแฟน
ของคณุนะคะ ถ้าพ่อของลกูรับรองบตุรแล้ว ต้องถามต่อไป
ว่า แล้วพ่อและแม่ต้องการจดทะเบียนสมรส หรือ
แต่งงานกันไหม  

เม่ือใดท่ีจดทะเบียนสมรสแล้ว คณุก็ได้อยู่ท่ีสวิตเซอร์แลนด์ 
ในฐานะภรรยาชาวสวิส จะได้รับใบพ านกัประเภท B เพ่ือ
อยู่กบัครอบครัว สามารถต่ออายไุด้ปีต่อปี ลกูมีพ่อตามกฏ
หมาย ได้ใช้นามสกุลของพ่อหรือของแม่ (รายละเอียดการ
ใช้นามสกุลของลูก สอบถามเพ่ิมเติมได้ค่ะ) และลูกได้
สัญชาติสวิส  คุณโชคดีท่ีแฟนคงจะรับรองบุตรของเขา 
(เพราะเชิญมาหลายครัง้แล้ว) แต่ต่อไปจะจดทะเบียน
สมรสหรือไม ่เป็นเร่ืองท่ีคณุทัง้สอง ต้องด าเนินการตอ่ไป พ่ี
หญิงไทยให้ค าตอบข้างต้นไว้นัน้ ในกรณีท่ีคณุจดทะเบียน
สมรสกัน  เ ร่ืองก็ ง่ าย  คุณไม่ ต้องกลับเมืองไทย ไ ด้
ใบอนุญาตพ านกัประเภท B (ข้อมลูเร่ืองประเภทใบพ านัก 
เป็นภาษาไทย หาอ่านได้ในหนงัสือคู่มือ “การด ารงชีวิตใน
สวิตเซอร์แลนด์” ซึ่งจัดท าโดยสมาคมหญิงไทยเพ่ือ
หญิงไทย นะคะ) น่ีคือผลของข้อท่ี 1  
ขอเพ่ิมเติม เพ่ือผู้อ่านท่ีประสบกบัค าถามนี ้และมีผลตาม
ข้อท่ี 2 คือ พ่อรับรองบตุร แต่ไม่จดทะเบียนสมรส ก็ยงัโชค
ดีอยู่ค่ะ เมื่อพ่อรับรองบุตร คุณก็ขอเปลี่ยนประเภทของวี
ซ่า จากท่องเท่ียว เป็นประเภท L ดงักล่าวข้างต้น ก็ไม่ต้อง
กลับเมืองไทยเหมือนกัน แต่คุณจะเป็นแม่เลีย้งเดี่ยว 

สถานภาพโสด ลูกท่ีจะเกิดจะได้สัญชาติสวิสตามพ่อซึ่ง
รับรอง แต่จะต้องใช้นามสกุลของแม่เท่านัน้ เมื่อลกูคลอด
แล้ว มีสัญชาติสวิส คุณผู้ เป็นแม่สามารถขอวีซ่าหรือ
ใบอนุญาตพ านกัเพ่ืออยู่กบัลกูท่ีน่ี คือใบพ านกัประเภท B 
เหมือนกรณีแรก และพ่อท่ีรับรองบตุรก็มีหน้าท่ีสง่เสียเลีย้ง
ดูลูกตามกฏหมาย และถ้าต้องการจดทะเบียนสมรส
ภายหลงั ก็ยงัสามารถขอเปลี่ยนนามสกลุลกูตามพ่อได้ 
แล้วถ้าพ่อไม่รับรองบุตร ผลในข้อท่ี 3 จะเป็นอย่างไร ข้อ
นีค้งไม่น่ายินดีสกัเท่าไร เพราะต้องกลบัเมืองไทยเมื่อวีซ่า
หมดอายุ ขออย่าให้เป็นเช่นนัน้เลย คุณแม่มีสิทธิจะ
ร้องเรียนเพ่ือขอให้ตรวจดีเอ็นเอ เพ่ือยืนยันความเป็นพ่อ
ลูก เพ่ือสิทธิท่ีลูกพึงได้พึงมี คือไ ด้สัญชาติสวิส มีสิทธิ
พ านักและเล่าเรียนในสวิตฯ แม่ได้สิทธิพ านักติดตามลูก 
ลูกมีสิทธิได้ค่าเลีย้งดูจากพ่อ มีสิทธิในมรดก  แต่การ
ร้องเรียนในกรณีท่ีพ่อไม่ยินยอมให้ตรวจดีเอนเอ ต้องใช้
เวลาและเงินทอง ทางท่ีดีควรมีทนายในการด าเนินการ แม่
หลายคนจ าเป็นต้องทิง้โอกาสเพ่ือลกู เพราะไม่พร้อมท่ีจะ
ด าเนินการ แต่ในภายภาคหน้า เมื่อลูกโตแล้ว เขาก็ยังมี
สิทธิท่ีจะร้องเรียนได้ด้วยตนเอง ก็ได้แต่หวงัว่าเหตุการณ์ 
จะไมเ่ป็นเช่นนี ้

สรุปค าถาม ค าตอบของคุณ คือ ให้พ่อของลูกไปท า
เร่ืองขอรับรองบุตรที่อ าเภอ    แล้วไปแจ้งขอต่ออายุ
วีซ่าที่กองตรวจคนเข้าเมือง ตามล าดบั ส่วนเร่ืองอื่นๆก็
คอ่ย ๆ คลี่คลายตอ่ไป ขอให้โชคดีนะคะ....
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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 ฟรังค์  
        ท่านจะได้รับวารสารรวงข้าว 3 ฉบบัตอ่ปี เข้าร่วมสมัมนา ร่วมกิจกรรมตา่งๆ รวมทัง้ได้รับข้อมลูความรู้ตา่งๆ  
        โดยมีคา่สมาชิกเป็นรายได้ ท่ีสมาคมฯ น ามาใช้ในการจดัท าเอกสาร และกิจกรรมตา่งๆส าหรับสมาชิก 

วันเสาร์ที่ 2 มิ.ย. 2018 
เวลา 09.00 – 16.00 น. 

  
 

งานประชุมสามัญประจ าปี และบรรยายหัวข้อ  
“ชายไทยในสวติเซอรแ์ลนดก์บัการเกณฑท์หารในประเทศไทย”  

 และ “การซือ้ทีด่นิ และมรดก” 
โดยวิทยากร จากส านักงานอัยการสูงสุด ประเทศไทย 

ท่ี Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach 
วันท่ี 7-10  มิ.ย. 2018 กิจกรรม “เป็นสุขกบัชวีติ เป็นมติรกบัความตาย” โดย พระไพศาล วิสาโล 

ท่ี  C'est la Vie Gruppenunterkunft CH-6086 Hasliberg Reuti (BE) 
วันท่ี 7- 8 ก.ค. 2018 
เวลา 10.00 - 18.00 น. 

งานเทศกาลไทย 
ท่ีสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงเบร์ิน 

วันอาทติย์ที่ 2 ก.ย. 2018 
10.00 – 17.00 น. 

งานวันครอบครัว และฉลองครบรอบ 20 ปีสมาคมฯ 
ท่ี Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach 
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รายงานการเงินประจ าปี 2560 สมาคมหญงิไทยเพือ่หญงิไทย 
Finanzabschluss 2017 des Vereins Thai Frauen für Thai Frauen 

      

      

 Eröffnungsbilanz  2016  2017 

1010 Postcheck-Konto บญัชีเงินฝาก 35 795,16  33 869,78 

1000 Handkasse เงินสดหมนุเวียน 1 185,90  1 891,25 

 Saldo  36 981,06  35 761,03 

      

      

 Erfolgsrechung     

3400 Mitgliederbeiträge คา่บ ารุงสมาชิก 11 940,00  9 300,00 

3600 Unterstützungsbeiträge เงินบริจาค 10 652,55  12 932,05 

1176 Verrechnungssteuer / Zinsen ดอกเบีย้เงินฝาก 0,00  0,00 

 Total Erträge  22 592,55  22 232,05 

      

      

 Ausgaben detailliert     

5810 Weiterbildung คา่ศกึษาเพิ่มเติม 0,00  0,00 

5880 Honorare คา่ธรรมเนียม 3 349,00  477,80 

6130 Geräte / Reparaturen เทคโนโลยีสื่อสาร / คา่ซอ่มแซม 1 145,50  396,80 

6360 Fachliteratur ข้อมลู / เอกสารอ้างอิง 40,00  0,00 

6500 Büromaterial อปุกรณ์ส านกังาน 166,70  576,40 

6510 Porti / Telephon ไปรษณียากร / โทรคมนาคม 1 657,58  2 020,65 

6600 Drucksachen สิ่งตีพิมพ์ 4 260,10  3 783,60 

6640 Verwaltungsaufwand (Spesen) คา่ใช้จา่ยทัว่ไป 5 340,45  4 987,10 

6700 Seminar / Tagung / GV คา่กิจกรรม / สมันา / ประชมุสามญัฯ 7 600,60  9 432,15 

6800 Spesen PostFinance คา่ธรรมเนียมธนาคาร 252,65  226,80 

 Total Ausgaben  23 812,58  21 901,30 

      

      

 Gewinn / Verlust  -1 220,03  330,75 

      

      

 Bilanz     

 Aktiv     

1010 Postfinance บญัชีเงินฝาก 33 869,78  35 489,23 

1000 Kasse เงินสดหมนุเวียน 1 891,25  602,55 

 Total flüssige Mittel  35 761,03  36 091,78 



โครงการ เรยีนท าลูกชบุ กบัคุณบุษยารตัน ์โสมภรี ์(ครูแจง) 
เมือ่วนัที ่18 กมุภาพนัธ ์พ.ศ 2561 
ที ่Pfrundhaus Kirchlindach 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
วนัจนัทร ์ที ่4 ธนัวาคม ค.ศ. 2017  

ตวัแทนสมาคมฯ และสมาชกิ รว่มงาน วนัคลา้ยวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดชบรมนาถบพติร วนัชาตไิทย และวนัพ่อแห่งชาต ิประจ าปี พ.ศ. 2560 

จดัโดย สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรงุเบริน์ มนีางสาวใจไทย อปุการนิตเิกษตร 
อคัรราชทูตทีป่รกึษา เป็นประธานในพธิ ีที ่โรงแรม Bellevue Palace เมอืงเบริน์  

 


