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                                             สงิหาคม 2561 / August 2018    

 
 
 

 หน้าที ่ลูกผูช้าย  
• พระเอกลูกครึง่ “หลุยส-์เฮสดารซ์นั” ภูมใิจเป็นทหารของพระราชา 
(ลูกครึง่ไทย-ฝร ัง่เศส) 

• สุดภูมใิจ! 'ชาโน' นกัแสดงลูกครึง่ สมคัรอาสาทหารพราน 
(ลูกครึง่ไทย-เยอรมนี) 

• พลทหาร “ภูม”ิพลทหารใหม่ รายงานความรูส้กึเป็นภาษาองักฤษ 
หลงัจากฝึกเขม้ 10 สปัดาห ์พ่อเป็นคนสงิคโปร ์แม่เป็นคนไทย   
แม่ยงัใหลู้กมาคดัเลอืกทหารตามหน้าทีช่ายไทย 
 
เรามข่ีาวท านองนีใ้หเ้ห็นบ่อย ๆ  
แตเ่รากย็งัไม่อยากใหลู้ก ไปเป็นทหารทีเ่มอืงไทยอยู่ด.ี.. 
 
รวงขา้วฉบบันี ้พีห่ญงิไทยน าเร ือ่งราว 
ความรูจ้ากคณะอยัการ มาใหพ้วกเราไดอ้า่นกนั  
ตดิตามในเร ือ่งจากปกนะคะ  

 
 
 
 

 
 

 
 



งานประชมุสามญัประจ าปีสมาคมหญงิไทย 
วนัเสารท์ี ่2 มถินุายน พ.ศ. 2561 ที ่Pfrundhaus Kirchlindach 

และการบรรยายหวัขอ้ 
“ชายไทย กบัการเกณฑท์หารในประเทศไทย” และ“การซือ้ทีด่นิ และมรดก” 

โดยวทิยากร จากส านักงานอยัการสูงสุด ประเทศไทย 
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 รวงข้าว          ปีท่ี 20 ฉบับเดือนสิงหาคม 2561/2018 

 
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 ่  
ช่างภาพ : กวุลัยา รีเดอร์   
กองบรรณาธิการ : กวุลัยา รีเดอร์  จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต 
พิสูจน์อักษร : จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต 
นักเขียน : ก. ไตรค า พี่หญิงไทย นกฮกู โยทะกา จิรวดี เกียรติศิริ  
ป้าแม้ว พญานาง ครูสาลี่ และล าดวน 
นักแปล : ศกัดา บวัลอย  และก.ไตรค า 
ขอขอบคุณ ภาพประกอบในเลม่จาก น้องกวาง น้องแยม บญุชว่ยช ู 
กเูกิล้ และจากชา่งภาพของสมาคมฯ  
 
 

 

สารบญั 

เร่ืองจากปก 
5 เกณฑ์ทหาร ไมน่า่กลวัอยา่งท่ีคดิ  
 

เร่ืองจากเมอืงไทย 
11 พลงัแหง่รัก ท่ีไร้พรมแดน 
 

กฎหมายน่ารู้ 
7 10 ค าถาม ความคุ้มครองกรณีถกูเลิกจ้าง 
9 เม่ือลกูย้ายตามแม่ มาอยูส่วิตเซอร์แลนด์                                                   
10 นายจ้าง ต าแหนง่งาน และ RAV 
13 ครอบครัวเดียวกนั 
 

สรรหามาเล่า 
14 เสียงสะท้อนจากผู้มาอยู่ 
16 วิชาชีวิต 
 

สขุภาพกาย ใจ 
17 ตอ่มทอลซลิภยัใกล้ตวั  
 

สาระน่ารู้ 
17 ไมมี่ค าวา่สาย......ถ้าคดิจะพดูไทยกบัลกู 
19 คนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ท างานอะไรกนับ้าง 
 

หญิงไทย 
4 บทบรรณาธิการ และ สารจากประธาน 
27 ถามมา ตอบไป  
29 รายงานการประชมุสามญัประจ าปี 
30 ใบเชิญร่วมงานวนัครอบครัว

 
 
 
 

 
 
 

  

http://www.thaifrauenverein.ch/
mailto:vorstand@thaifrauenverein.ch
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บทบรรณาธกิาร  
สวสัดีคะ่เพ่ือนผู้อา่นรวงข้าวทกุท่าน  

รวงข้าว ฉบับท่ีสองของปี น าเร่ืองน่าสนใจตลอด
กาลมาขึน้ปก และพ่ีหญิงไทยน ามาเขียนบอกต่อกัน 
หลังจากท่ีเราเชิญคณะอัยการ  จากประเทศไทย มาให้
ความรู้เม่ือวนัประชมุสามญัประจ าปีท่ีผ่านมา เพ่ือสมาชิกท่ี
พลาดในการเข้าฟังนะคะ  

เร่ืองท่ีดงัไปทัว่โลก คือ การติดถ า้ของ 13 หมปู่าอะ
คาเดมี่ ท่ีเมื่อถึงเวลารวงข้าวปิดเลม่ น้อง ๆ และโค้ชก็ได้รับ
ความช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัย เร่ืองราวเป็น
อย่างไร นกัเขียนน้องใหมจ่ากเมืองไทย มาเลา่ให้ฟังคะ่ 

ด้านกฏหมาย ก็มีมาพร้อมหน้า ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง
เก่ียวกบัการเลิกจ้าง เรามีสิทธิอะไรบ้าง กฏหมายใหม ่สด ๆ 
ร้อน ๆ เก่ียวกับการตกงาน ใครจะได้งานก่อน ออกมาเพ่ือ
ใคร น่าสนใจนะคะ อ่านได้ในเร่ือง นายจ้าง ต าแหน่งงาน 
และ RAV บางคนอยากทราบเร่ืองการน าลูกจากเมืองไทย 
อายเุท่าไหร่ ถงึจะตามมาอยู่ได้ ฉบบันีม้ีค าตอบให้ท่านแล้ว
นะคะ แล้วลกูเลีย้ง แมเ่ลีย้ง และพ่อเลีย้ง สิทธิของแตล่ะคน
เป็นอย่างไร หลายคนจะได้หายสงสยักนัก็คราวนีค้ะ  

สรรหามาเล่า ฉบับนี ้โยทะกา มาเล่าเร่ืองราว
ความยากของเหล่าเพ่ือน ๆ ท่ีจะมีเพ่ือนเป็นคนสวิส ส่วน
ป้าแม้ว ก็มาเล่าเร่ืองวิชาชีวิต ท่ีได้เรียนรู้มาจากการไปเข้า
คอร์สอบรม เป็นสขุกบัชีวิต เป็นมิตรกบัความตายมา วิชานี ้
น่าสนใจ และใกล้ตวั ใครเรียนได้ดี ชีวิตนีด้ีแน่นอนคะ่  

นอกจากนีล้ าดวน ไปสมัภาษณ์ พ่ีน้องชาวไทย ใน
สวิตเซอร์แลนด์ วา่เขาผ่านอะไรกนัมาบ้าง กวา่จะได้ท างาน
แบบท่ีเขาต้องการ เร่ืองราวผ่านประสบการณ์ตรง มีคณุค่า
น่าศกึษาเสมอนะคะ ครูสาลี่ ย า้วา่ ไมม่ีค าวา่สาย ถ้าจะพดู
ภาษาไทยกบัลกู ๆ นะคะ 

ส าหรับงานวนัครอบครัว ก าหนดการ และใบเชิญ
อยู่หน้า 30 นะคะ พลิกไปดกู่อนเลยคะ่ แล้วพบกนันะคะ 

กหุลาบ ไทรโพธิภ์ู ่(saipopoo@gmx.ch) 

 
 
 
 
 
 
 
สารจากประธาน 
สวสัดีคะ่เพ่ือนทกุคน 

ใช่ค่ะทุกคน เราเป็นเพ่ือนกัน เพ่ือนคือผู้ ท่ีเราส่ง
ความรู้สึกดีดีให้แก่กัน ช่วยเหลือเกือ้กูลกันและกัน นั่น
เพราะเราเคยได้พบปะ จากท่ีเคยเป็นคนแปลกหน้า เมื่อ
ได้มารู้จกั ช่วยเหลือ และแบ่งปันสิ่งท่ีมี ทัง้สิ่งท่ีมีเหมือนกนั 
หรือต่างกัน เพราะมีการให้และมีการรับ แลกเปลี่ยน มี
ความพงึพอใจ  

หญิงไทยสัญจร เป็นกิจกรรมหนึ่งของการให้ 
เพราะเพ่ือน ๆ ให้ความสนใจใคร่รู้ เราจงึมีโอกาสแบ่งปันสิ่ง
ท่ีเรามอบให้ได้ สิ่งท่ีเราชาวสมาคมหญิงไทยเพ่ือหญิงไทย
ได้รับ คือมีกลัยาณมิตรเพ่ิมอีก เราจงึมีเพ่ือนจากทกุทิศทาง 
เรามีความสขุท่ีแลกเปลี่ยนให้แก่กนั  ความสขุของเพ่ือนนัน้
เรารับรู้ได้ และยินดีมากคะ่ เพราะเราก็มีความสขุเช่นกนั  

การขับเคลื่อนกิจกรรมให้ก้าวเดินหน้าต่อไป เรา
ต้องการพลงัจากเพ่ือน ๆ ค่ะ และจะมีความสุขย่ิงขึน้ เมื่อ
เพ่ือน ๆ ส่งก าลงักาย ก าลงัใจ มาเสริมก าลงัเราเพ่ิม เราจะ
รักกนัมากขึน้ใช่ไหมคะ เรารอเพ่ือน ๆ อยู่คะ่  

 

 
 
  

 

mailto:saipopoo@gmx.ch
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โดย พ่ีหญิงไทย 

 

ก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณ คณะอัยการ จาก
ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหวา่ง
ประเทศ และส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชน  ซึ่งมาให้ข้อมูลกฏหมายแก่ชุมชน
ไทยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อต้นเดือนมิถุนายน ท่ี
ผ่านมา โดยหัวข้อท่ีมีผู้สนใจมากท่ีสดุ คือการเกณฑ์ทหาร
ในประเทศไทย  

 

  เมื่อจะเล่าขานเร่ืองการเกณฑ์ทหาร ควรจะอ้างถงึ
การได้สญัชาติและการขอสญัชาติไทย เพ่ือเช่ือมโยงไปถึง
การ รับคัด เลือก  ห รือ รับเกณฑ์เ ป็นทหารไทย  ตาม 
“พระราชบัญญัติสัญชาติ ปี พ.ศ. 2508” หมวด 1 เร่ือง 
“การได้สัญชาตไิทย” ในมาตรา 7 ข้อ 2 ก าหนดว่า   
“ผู้เกิดโดยบิดา หรือมารดา เป็นผู้มีสัญชาติไทย ไม่ว่า
จ ะ เ กิ ด ใ น ห รื อ น อ ก ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย ”  
           เมื่อลกูได้รับสญัชาติไทยโดยก าเนิด เพราะแม่(หรือ
พ่อ)เป็นคนไทย แม้จะเกิดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ย่อม
สามารถแจ้งเกิดเพ่ือขอสูติบัตรไทย (หรือใบเกิด) แสดง
ความเป็นไทย ได้ท่ีสถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเบิร์น แล้ว
น าสูติบัตรนี ้ไปแจ้งเข้าทะเบียนบ้าน ณ อ าเภอท่ีแม่ (หรือ
พ่อ) มีภูมิล าเนาในประเทศไทย เพ่ือความเป็นคนไทยโดย
สมบูรณ์ และเพ่ือสิทธิการเข้าเมืองของคนไทย รวมถึงการ
รับมรดกทัง้หลาย โดยไม่มีข้อจ ากดัของผู้มีสญัชาติไทย ซึง่
ตา่งกบัชาวตา่งชาติ (ในการถือครองอสงัหาริมทรัพย์) 

ส าหรับลูกชาย สัญชาติไทย มีสิทธิและหน้าท่ี
เพ่ิมเติม คือ การรับราชการทหาร เม่ือมีอายตุามเกณฑ์  
ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ลูกชายของคุณ
ได้รับสญัชาติไทยตามมารดาโดยหลกัสืบสายโลหิต หากมี

การแจ้งช่ือเข้าทะเบียนบ้านไทย ก็เข้าสู่กระบวนการตาม
กฎหมายวา่ด้วย การรับราชการทหาร ตาม  
“พระราชบัญญัตรัิบราชการทหาร พ.ศ. 2497”  
ได้ก าหนดหน้าท่ีของชายไทยเก่ียวกบัการรับราชการทหาร 
มีขัน้ตอนคือ  

1. การขึน้บัญชีทหารกองเกิน (การขึน้บญัชีทหาร) 
เอกสาร สด. 9  

• ชายไทยเม่ืออายยุ่างเข้า 18 ปี (คืออาย ุ17 ปี  
บริบรูณ์ ในปีใด ไมว่า่จะเกิดวนัใด ระหวา่ง 1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 

ในปีนัน้ๆ (ดหูมายเหต ุ1 เร่ืองการนบัอาย)ุ ให้ไปแสดงตน
เพ่ือขึน้ทะเบียนทหาร (ภายในเดือนกนัยายน)ของปีนัน้ (ขึน้

ทะเบียนท่ีไหน ดหูมายเหต ุ2 เร่ืองสถานท่ีขึน้ทะเบียน) 
• ถ้ามีเหตจุ าเป็นไมส่ามารถไปได้ด้วยตนเอง ให้ 

บคุคลซึง่บรรลนิุติภาวะ และเช่ือถือได้ไปแจ้งแทน 

• ถ้ายงัไมไ่ด้ไปขึน้ทะเบียนในปีนัน้ มีหน้าท่ีต้องขึน้ 

ทะเบียนจนถงึอาย ุ46 ปี บริบรูณ์ (มาตรา 18)  

• แตถ้่าอายเุกิน 30 ปี บริบรูณ์ เมื่อขอขึน้ทะเบียน 

แล้ว จะถกูปลดเป็นทหารกองหนนุทนัที (มาตรา 39) (คือไม่
มีการรับหมายเกณฑ์ และไมม่ีการคดัเลือก เพียงมีช่ืออยู่ใน
บญัชีทหารกองหนนุ) 

• โทษของการจงใจหลีกเลี่ยงการขึน้บญัชีทหาร 

จ าคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 300 บาท หรือ ทัง้จ าทัง้
ปรับ  
2. การรับหมายเรียก (การรับหมายเกณฑ์) 

เอกสาร สด. 35 

 ทหารกองเกินมีอายยุ่างเข้า 21 ปี (20 ปี บริบรูณ์  
ดูการนับอายุข้างต้น) ใน พ.ศ. ใด ต้องไปแสดงตนเพ่ือรับ
หมายเกณฑ์ ท่ีภูมิล าเนาทหารของตนภายใน พ.ศ.นัน้ 
(ภายในเดือนตุลาคม)  เพ่ือไปรับการตรวจเลือก ในเดือน
เมษายนของปีถดัไป 

 อาจรับหมายเกณฑ์แทนได้ โดยบคุคลซึง่บรรลนิุติ 
ภาวะและเ ช่ือถือไ ด้หากจ า เ ป็น เช่น  ป่วย  ห รือ  อยู่
ตา่งประเทศ 

"เกณฑท์หาร" ไม่น่ากลวั
อย่างทีค่ดิ 
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 โทษของการจงใจหลีกเลี่ยง จ าคกุไมเ่กิน 3 เดือน 

ปรับไมเ่กิน 300 บาท หรือ ทัง้จ าทัง้ปรับ 
3. การรับการตรวจเลือก (จบัใบด า ใบแดง) 
➢ ถ้าได้ใบด า จะปลดเป็นทหารกองหนนุทนัที 

➢ ถ้าได้ใบแดงก็ต้องเข้ารับราชการทหารเป็นเวลา 2 

ปี    หลงัจากนัน้ปลดเป็นทหารกองหนนุ 

➢ โทษของการไมม่าตรวจเลือก จ าคกุไมเ่กิน 3 ปี 

 

การผ่อนผัน 

• รับราชการ 
• นกัเรียนซึง่ไปศกึษาตา่งประเทศ (ดหูมายเหต ุ3 เร่ืองวิธีการขอผ่อนผนั) 
•  เหตสุดุวิสยั 
•  ในกรณีท่ีมีคนเพียงพอ อาจผอ่นผนัให้บคุคลบางประเภท 

ส าหรับลกูชายท่ีพ านกัในสวิตเซอร์แลนด์ เข้าขา่ยการศกึษาอยู่ตา่งประเทศ ใช้วิธีการขอผอ่นผนัดงันีค้ะ่ 

หมายเหตุ 3 วิธีการขอผ่อนผัน 

หลักฐานการศึกษา ประกอบการขอผ่อนผัน (ให้ย่ืนเอกสารถึงสสัดีลว่งหน้า ก่อนถึงวนัรับคดัเลือก เพราะ
การอนมุตั ิต้องผา่นขัน้ตอนถึงผู้วา่ราชการจงัหวดั) 

1. หนงัสือรับรองการเรียนจากสถานศกึษา (แปลเป็นไทย และได้รับการรับรองจากสถานทตูฯ) 
2. หลกัสตูรการเรียน (รายละเอียด หลกัสตูรก่ีปี)  (แปลเป็นไทย และได้รับการรับรองจากสถานทตูฯ) 
3. เอกสาร สด. 9 และ สด. 35 
4. หนงัสือมอบอ านาจ กรณีไมไ่ปด้วยตนเอง (ลายมือช่ือ และหลกัฐาน ของผู้มอบ และ ผู้ รับมอบ)  
5. จดหมายแนบ แจ้งว่าต้องการผอ่นผนั นานเทา่ไร (ตามหลกัสตูร) (ซึง่ตา่งจากกรณีท่ีก าลงัศกึษาในประเทศ

ไทย ท่ีต้องย่ืนเร่ืองขอผ่อนผนัปีตอ่ปี ระหวา่งการศกึษา) 

ผ่อนผันได้นานเท่าใด 

• การศกึษาไมเ่กินปริญญาตรี  (จะเรียนปริญญาตรี หลายใบ ก็ได้) 
• ผอ่นผนัด้วยเหตอ่ืุน เชน่ ป่วย ดแูลพอ่แม่ โดยมีหลกัฐานเพียงพอ 

หมายเหตุ 1 

การนับอายุ 

วนัเกิด ไมว่า่วนัใด  ระหวา่ง 1 มค ถึง 31 ธค นบัอายใุนปีนัน้เทา่กบั 1  ปี 

ครบ “17 ปี” ในปีใด(ยา่งเข้า 18 ปี) แจ้งขึน้ทะเบียนในเดือนกนัยายนในปีนัน้  
(เช่นเกิดภายในปี พ.ศ. 2544  ให้แจ้งในเดือนกันยายนปี พ.ศ. 2561) 

หมายเหตุ 2 
ขึน้ทะเบียนทหารกองเกิน 
ท่ีภูมิล าเนา หรือ 
ที่หน่วยสัสดีเขต หรือ 
อ าเภอของบุคคลดังนี ้

1. พอ่โดยชอบด้วยกฏหมาย 
2. ถ้าไมมี่พอ่– ใช้ทะเบียนบ้านแม ่
3. ถ้าไมมี่แม–่ ใช้ผู้ปกครอง (ใครก็ได้) 
4. ถ้าไมมี่ผู้ปกครอง– ใช้ทะเบียนบ้านเดก็ 
5. ถ้าเดก็ไมมี่ทะเบียนบ้าน– พบเดก็ท่ีใด ใช้ทะบียนเขตนัน้ 
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การยกเว้น 
•    พระภิกษุท่ีมี สมณศกัด์ิ หรือ เป็นเปรียญ 

•    คนพิการ ทพุพลภาพ 
ทหารกองหนุน คืออะไร? 
       มีหน้าท่ีรับราชการทหาร ในการเรียกพลเพ่ือตรวจสอบ  
ฝึกวิชาทหาร ทดลองความพร่ังพร้อม หรือระดมพล  แบ่ง
ประเภทได้ คือ 

• ทหารกองหนุนประเภทท่ี  1  คือ ทหารท่ีปลด
ประจ าการ (อายไุมเ่กิน 30 ปี) 

• ทหารกองหนุนประเภทท่ี 2 คือ ทหารกองเกินท่ีมี
อายคุรบก าหนดปลด (อาย ุ30 ปี บริบรูณ์) 

• ทหารกองหนุนประเภทท่ี 3 คือ ทหารกองเกินท่ีมี
อายคุรบก าหนดปลด (อาย ุ40 ปี บริบรูณ์) 

พ้นจากราชการทหาร อายุ 46 ปี บริบูรณ์  
ขัน้ตอนและวิธีการตามล าดบั เหมือนจะยาวเหยียด คล้าย
จะยุ่งยาก แต่ถ้าอ่านให้เข้าใจและด าเนินการตามขัน้ตอน
นัน้ ไม่ใช่เร่ืองยากใช่ไหมคะ ตัดความกังวลเร่ืองการเป็น
ทหารในเมืองไทยออกไป (จากความคิดติดลบ ท่ีเคยได้ยิน
ได้ฟัง) แล้วลองใช้หลกัการข้างต้นนี ้เราสามารถท่ีจะปฏิบตัิ
ตนได้ โดยไมผิ่ดกฏหมาย ถ้ายงัหาไมเ่จอ เชิญขอค าแนะน า
เพ่ิมเติมได้นะคะ ทางโทรศัพท์ อิเมล์ หรือเฟสบุ๊ ค ของ
สมาคมหญิงไทยเพ่ือหญิงไทย หรือขอข้อมลูโดยตรงท่ี กอง
การสสัดี หน่วยบญัชาการรักษาดินแดง โทร. 02-22 33 259 
(http://www.sussadee.com/tel_thaiiland.pdf) 
ในฉบบันี ้สามารถติดตาม ในบทความ ค าถาม-ค าตอบ ได้
อีกทางหนึง่ด้วย  
 

 
 

 

 สวสัดีครับเพ่ือนสมาชิก รวงข้าวฉบบันี ้ผมน าเร่ือง
ท่ีเราในฐานะลกูจ้างควรรู้มาฝากกนั เพราะอะไร ๆ บางทีก็
ไมแ่น่นอน บริษัทท่ีเราท างานอยู่ อาจประสบปัญหา หรือจะ
ด้วยเหตอุนัใดก็แล้วแต่ ท่ีเขาจะเลิกจ้างเราท างาน เรามาดู
กนัว่าเหตกุารณ์ท่ีไม่พงึประสงค์นัน้ เมื่อเกิดขึน้กบัเรา เรามี
สิทธิอะไร อย่างไรกนับ้างนะครับ 

 

1. กรณีใด ที่ลูกจ้างจะได้รับความคุ้มครองการ 

ถูกเลิกจ้าง 
การ เลิก จ้างจะไม่มีผล  ถ้าลูก จ้างยังอยู่ ในช่ วง

ระยะเวลาความคุ้มครองตามกฏหมาย 
 

2. มีกรณีใดบ้างที่ถือว่า การเลิกจ้างนัน้เป็น 
โมฆะ ภายใต้ความคุ้มครองการถูกเลิกจ้าง 

• เม่ือลกูจ้างอยู่ระหวา่งการไปปฏิบตัิหน้าท่ีเป็น 
ทหาร  ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือป้องกันพลเรือน หรือท างาน
เพ่ือสาธารณประโยชน์ 

• ช่วงระหวา่ง 4 อาทิตย์ ก่อนและหลงั จากการไป 
ปฏิบตัิหน้าท่ีดงักลา่ว ในกรณีท่ีต้องไปปฏิบตัิหน้าท่ีเกินกว่า 

11 วนั   

• ตามระยะเวลาท่ีก าหนด กรณีมีเหตใุห้ลกูจ้างไม่ 
สามารถท างานได้ เน่ืองจากป่วย หรือประสบอบุตัิเหต ุ

• ระหวา่งท่ีตัง้ครรภ์ และ หลงัจากคลอดบตุร  

16 อาทิตย์ 
 

3. กรณีป่วย และประสบอุบัตเิหตุ มีระยะเวลา 
การคุ้มครองการถูกเลิกจ้างนานเท่าไร 

http://www.sussadee.com/tel_thaiiland.pdf
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• ลกูจ้างท่ีมีอายงุาน 1 ปีแรก ได้รับความคุ้มครอง 
30 วนั 

• ลกูจ้างท่ีมีอายงุาน ปีท่ี 2 ถงึ ปีท่ี 5 ได้รับความ 

คุ้มครอง 90 วนั 

• ลกูจ้างท่ีมีอายงุานเร่ิมปีท่ี 6 เป็นต้นไป ได้รับความ 

คุ้มครอง 180 วนั  
4. ถ้าเราป่วย และศักยภาพการท างานลดลง 

เพียงบางส่วน มีความคุ้มครองอย่างไร 
ในกรณีนี ้จะได้รับการคุ้มครองการถูกเลิกจ้างเช่นกัน

ตามระยะเวลาข้างต้น แตท่ัง้นีก้็ไมส่ามารถจะน ามาเป็นเหตุ
เพ่ือขยายระยะเวลาของการคุ้มครองได้นะครับ 

5. หากลูกจ้างเกดิป่วยบ่อย ๆ จะเป็นอย่างไร 

หากลกัษณะของการป่วยนัน้ไม่เก่ียวเน่ืองกัน ก าหนดการ
คุ้มครองการถูกเลิกจ้าง จะเร่ิมนับใหม่ตามการป่วยแต่ละ
ครั ง้  ทั ง้ นี ไ้ม่ครอบคลุมในกรณีท่ีกลับมาป่วยอีกครั ้ง
เน่ืองจากสาเหตเุดิม หรือ อาการป่วยชนิดฉบัพลนัทัว่ไป  
ขอแนะน าว่า หากลูกจ้างหายป่วยเป็นปกติแล้ว ให้เสนอ
ต่อนายจ้างว่า สามารถกลบัไปท างานได้ดงัเดิม เพ่ือแสดง
ความชดัเจนวา่ ไมย่อมรับการยกเลิกสญัญาวา่จ้างดงักลา่ว  

6. เราต้องท าอย่างไร เม่ือถูกเลิกจ้างในระหว่าง 
ที่ยังอยู่ในช่วงของการได้รับความคุ้มครองการเลิกจ้าง 

การเลิกจ้างในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ถือเป็น
โมฆะ หมายถงึวา่ ไมม่ีผลตามกฏหมาย  

7. ในช่วงทดลองงาน จะได้รับความคุ้มครองการ 
ถูกเลิกจ้างหรือเปล่า 

ไม่ได้รับ  และในกรณีท่ีโดนใลอ่อกโดยสมเหตสุมผล ก็
จะไมไ่ด้รับการคุ้มครองเช่นกนั 

8. การเลิกจ้างใด ที่ถือว่าเป็นการละเมิดทาง 
กฏหมาย 

กฏหมายระบุลกัษณะของเหตแุห่งการละเมิดไว้หลาย
รายการ เช่น การเลิกจ้าง เพราะคุณสมบัติส่วนตัว  เช่น 
อายุ เพศ สีผิว หรือ สญัชาติ หรือหากนายจ้างขดัขวางสิทธิ
การท างานของลกูจ้างตามพนัธสญัญา การวา่จ้างท างาน 

9. แล้วจะมีผลตามมาอะไรบ้าง หากการเลิก 
จ้างนัน้ ขัดต่อกฏหมาย 

การเลิกจ้างยังคงมีผลอยู่ แต่ผู้ ถูกบอกเลิกจ้างนัน้มี
สิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เป็นเงินเดือนสงูสุด

ถึง 6 เดือน รวมทัง้ค่าเสียหายอื่น ๆ ท่ีมีสาเหตุมาจากการ
ถกูเลิกจ้างนัน้  

10.  เราสามารถท าอะไรได้บ้าง  หากถูกเลิกจ้าง 
โดยไม่เป็นธรรม 

ระหว่างท่ียงัอยู่ในช่วงของการคุ้มครองการถูกเลิก
จ้าง ลูกจ้างจะต้องเขียนหนังสือคัดค้าน เป็นลายลักษณ์
อกัษรต่อนายจ้าง การฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนต่อศาล 

จะต้องด าเนินการอย่างช้าสุดภายใน 180 วัน หลังจาก
สิน้สดุการ ท างาน 

 

ท่ีมา นิตยสาร saldo 1/2017  
ผู้ เขียน Corina Schuppli 
แปลโดย ศกัดา บวัลอย 
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โดย นกฮกู 
 

วนันีข้อเล่าเร่ือง การน าลูกจากเมืองไทย มาอยู่ท่ี
สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อคุณแม่จดทะเบียนสมรสกับชาวสวิส
การน าบุคคลในครอบครัวย้ายเข้ามาอยู่ ด้วย เรียกว่า 
Familiennachzug (D)  หรือ Regroupement familial (FR) 
หรือ Ricongiungimento familare  (IT)   

ส าหรับผู้จดทะเบียนสมรสไม่ใช่เร่ืองซบัซ้อน เมื่อ
จดทะเบียนสมรสแล้ว ก็สามารถติดตามคู่สมรสได้ แต่วนันี ้
เราจะพดูกนัถงึเร่ืองลกู ถ้าต้องการพาลูกจากเมืองไทยมา
อยู่ ด้วย จะด าเนินการอย่างไร ลกูจะมาได้ไหม ลกูต้องอายุ
เท่าไร เป็นอย่างไร มีค าถามเช่นนีห้ลายครัง้หลายหน และ
ค าตอบก็มาจากหลายทาง หลายความคิดเห็น จากหลาย
ประสบการณ์ บ้างก็ว่า ลูกต้องอายุไม่เกิน 14 ปี บ้างก็ว่า 
18 ปี บ้างก็บอกไม่เกิน 21 ปี  หรือมากกว่านัน้ แล้วท่ีจริง
ตามกฏหมายสวิสเลา่ มีรายละเอียดอย่างไร  

ตามกฏหมายสวิส ก าหนดอายุลูก ท่ีจะได้วีซ่า
ติดตาม ต่าง ๆ กัน เป็น 18 ปี  21 ปี  หรือมากกว่านัน้ 
เช่นนัน้จริง โดยมีรายละเอียดตา่ง ๆ กนั ติดตามมาดเูลยคะ่ 

ขอพูดถึงกฏหมายกลางของสมาพันธรัฐสวิส 
ก่อนนะคะ การขอวีซ่าให้ลูกติดตามแม่หรือพ่อ ส าหรับผู้
พ านกัในสวิตเซอร์แลนด์ มี 3 ประเภท คือ  

1. ผู้ ท่ีสมรสกบัชาวสวิส 
2. ชาวอีย ูEU/EFTA 
3. ผู้มาจากประเทศโลกท่ีสาม คือผู้ ท่ีได้ใบ 

พ านักประเภท C (ใบพ านกั B มีสิทธ์ิขอ แตต้่องมีเหตผุล
ส าคญั) ทัง้สามประเภท อายุของลกู ท่ีติดตามมาได้ จงึไม่
เท่ากนัดงักลา่ว   

ส าหรับ เราชาวไทย ซึ่งสมรสกับชาวสวิส (มี

บ้างท่ีสมรสกับชาวอียู  EU/EFTA) อยู่ในประเภทท่ี 1 ซึ่ง
กฏหมายก าหนดว่า ขอให้ลกูติดตามเรามาได้ ถ้าลกูมีอายุ

ไม่เกิน 18 ปี กรณีลกูอายุต ่ากว่า 12 ปี ให้ขอวีซ่าได้ภายใน 

5 ปี หลงัจากท่ีคณุเข้ามาอยู่ในประเทศนี ้ถ้าลกูอาย ุ12-18 
ปี ต้องขอภายในหนึง่ปี  

แตก่ารพิจารณาของเจ้าหน้าท่ีในแตล่ะรัฐ วา่จะให้
วีซ่าห รือไม่  ขึ น้กับ ปัจจัยและหลักฐานเอกสาร ท่ีใ ช้
ประกอบการพิจารณา  

กรณีลูกอายุมากกว่า 12 ปี การขอ
จะยากขึน้ ทัง้นีต้้องมีหลกัฐานว่า ลูกอยู่ในความปกครอง
ของคุณและคุณเป็นผู้ เลีย้งดูเขามาตัง้แต่ก่อนย้ายมาท่ีน่ี 
บางกรณีอาจต้องมีการสมัภาษณ์เด็กด้วย และขอเอกสาร
รับรองหลายอย่าง การอนุมตัิขึน้อยู่กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ท่ี
คุณอาศัย (ไม่ใช่จากรัฐส่วนกลางฝ่ายเดียว) ดังนัน้จึงมี
กรณีท่ี แม้ลูกจะมีอายุต ่ากว่า 18 ปี แต่ก็ไม่ได้ รับวีซ่า
ติดตาม ดงัท่ีหลายคนมีประสบการณ์ ทางท่ีดีติดตอ่โดยตรง
ท่ี เ จ้ าห น้า ท่ี  ณ ส านั กงานตรวจคนเ ข้า เมื อง  (das 
Staatssekretariat für Migration (SEM) ห รื อ  Le 
Secrétariat d’État aux migrations  หรือ La Sagreteria di 
Stato della migrazione)  ในรัฐท่ีอยู่อาศยั 

เพ่ือสิทธิของมนุษยชน จึงมีกฏหมาย มีระเบียบ 
การ เ พ่ือขอบุคคลภายในครอบครัวย้ายตามมาด้วย 
นอกเหนือจากผู้ เป็นสามี หรือ ภรรยา และลกู (ซึง่จ ากดัอายุ 
และระยะเวลาดังกล่าวแล้ว) เราสามารถขอย้ายพ่อ-แม่ 
ติดตามมาด้วยก็ได้ ถ้ามีเหตุผลและความจ าเป็นท่ีส าคัญ 
(ศกึษาข้อมลูได้จากเว๊ปไซด์ของหน่วยงานกองตรวจคนเข้า
เมือง) 
ขอให้ครอบครัวได้มาอยู่พร้อมหน้ากันโดยเร็วนะคะ 
(อ้างอิง https://www.sem.admin.ch) 

 
 
 
 
 

เมือ่ลูกยา้ยตามแม ่
มาอยู่สวติเซอรแ์ลนด ์
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Stellenmeldepflicht (D), l'obligation d'annoncer les 
postes vacants (F)  

กฎหมายใหม่อีกแล้วมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ 
1 กรกฎาคม 2018 

เมื่อนายจ้างต้องการลูกจ้างใหม่ ในอาชีพท่ีมีคน
ตกงาน 8 เปอร์เซ็นต์ขึน้ไป นายจ้างต้องแจ้งส านักงาน
แรงงานหรือส านกังานจดัหางานท้องถ่ิน (RAV/ORP) ก่อน 

กฎหมายใหม่นีต้้องการคุ้มครองและช่วยเหลือ
ลกูจ้างทกุคนท่ีตกงานและรับเงินชดเชยจาก RAV/ORP  

RAV/ORP มีเวลา 5 วัน นับวันท างานเท่านัน้ ท่ี
จะแจ้งให้นายจ้างทราบว่า มีผู้ตกงานท่ีมีคุณสมบัติตามท่ี
นายจ้างต้องการ และส่งประวัติให้นายจ้างเพ่ือพิจารณา 
ตอ่ไป อาจจะเชิญไปนดัสมัภาษณ์ รับเข้าท างานหรือไม ่ 

แจ้ง RAV ด้วย 
 

 
ภายใน 5 วันนี ้นับวันท างานเท่านัน้ กฎหมาย

บังคบัว่านายจ้างจะต้องไม่การประกาศรับสมคัรงานในท่ี
สาธารณะ  

5 วนั (Sperrfrist, D; Délai d’attente à respecter, 
F) นบักนัอย่างไร ตวัอย่างเช่น บริษัท D แจ้ง RAV วนัท่ี 10 
สิงหาคม 2018 …RAV แจ้งบริษัท D กลบัไปวา่มีคนตกงาน
ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีบริษัทต้องการหรือกรณีท่ีไม่มี เร่ิมนับ
วันท่ี 11 สิงหาคม เป็นวันแรก จ านวน 5 วัน ท่ีกฎหมาย
บงัคบัไม่ให้ประกาศหาคนท างานในท่ีสาธารณะ ก็ยงัคงไว้
เช่นนัน้ ทัง้นีเ้พ่ือให้คนตกงานมีโอกาสก่อน คนหางานท่ีมา
จากประเทศอื่นๆ 

ถ้านายจ้างมีเจตนาไม่ปฏิบัติตาม มีโทษถูกปรับ 
40,000 ฟรังค์ ถ้านายจ้างมีความประมาทไม่ปฏิบตัิตาม มี
โทษถกูปรับ 20,000 ฟรังค์ 
ข้อยกเว้น ไม่ต้องแจ้ง RAV/ORP  
1. มีคนซึ่งท างานในบริษัทนัน้อยู่แล้ว ไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 
รวมทัง้นกัศกึษา นกัเรียนฝึกงานท่ีเรียนจบขณะฝึกงานท่ีนัน่ 
นายจ้างรับเข้าท างานได้ 
2. เป็นงานท่ีท าในระยะเวลาไมเ่กิน 14 วนั (Kalendertage, 
D; jours calendaires, F) 
3. จ้างคนท างานภายในครอบครัว เช่น สามีจ้างภรรยา จ้าง
คูจ่ดทะเบียน จ้างเขยสะใภ้ และญาติสนิท 

เป็นหน้าท่ีของแต่ละรัฐท่ีจะตรวจสอบว่านายจ้าง
ปฏิบตัิตามกฎหมาย 

สรุป ก็คือ กฎหมายใหม่ไม่ได้บังคับว่านายจ้าง
จะต้องรับลกูจ้างจาก RAV/ORP เสมอไป…… 

 
 

 
 

 
 
ท่ีมา :https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/menu
e/unternehmen/stellenmeldepflicht.html 
แปลโดย ก.ไตรค า 
 

นายจา้ง ต าแหน่งงานวา่ง
และ RAV 

https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/menue/unternehmen/stellenmeldepflicht.html
https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/menue/unternehmen/stellenmeldepflicht.html
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  แด ่.. ทกุวีรบรุุษแห่งถ า้หลวง ขนุน า้นางนอน จ.เชียงราย 
โดย  จิรวดี เกียรติศิริ  

“เหตุบังเอญิ  ไม่มีในโลก” การติดถ า้ของ 13 หมู
ป่าอะคาเดมี่จึงไม่ใช่เร่ืองบงัเอิญ  ไม่ใช่การจงใจ  ไม่ใช่การ
ประมาทเลินเลอ่ หรือความพลัง้เผลอของผู้หนึง่ผู้ ใด   
 หมปู่าอะคาเดมี่ เคยร่วมว่ิงในโครงการ “ก้าวคนละ
ก้าว” ของพ่ีตนู  วิ่ง เพ่ือเป็นส่วนเล็ก ๆ ท่ีจะช่วยหาเงินร่วม
สมทบทุนโครงการจัดซือ้เคร่ืองมือแพทย์ให้โรงพยาบาลท่ี
ยังขาดแคลน   น้อง ๆ ท่ี ร่วม “ให้”  กับพ่ีตูนในวันนัน้ 
กลายเป็น “ผู้รับ” ในวนันี ้.... สิ่งนีค้ือ
บทพิสจูน์ว่า “พลังแห่งรักและพลัง
ของการให้นัน้ .. ยิ่งใหญ่กว่าพลัง
แห่งการท าร้ายมากมายนัก” 
 17 วัน  กับภารกิจในการ
ช่วยเหลือ 13 หมูป่า เป็น 17 วันท่ี
แสดงให้เห็นความรักและความเมตตาท่ีมนุษย์มีต่อเพ่ือน
มนุษย์ด้วยกัน  .. 17 วนัในการปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีทุกแรงกาย
แรงใจหล่อหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียว เพ่ือภารกิจเดียว
เท่านัน้ คือ พาน้อง ๆ หมูป่าทัง้ 13 ชีวิตออกจากถ า้ด้วย
ความปลอดภยั 
 ภาพเหลา่ Super Hero มากมายจากทัว่ทกุสารทิศ
มารวมกันท่ีถ า้หลวง เราได้เห็นภาพความประทับใจ
มากมายส่งผ่านให้เห็นกันบนโลกออนไลน์ ทุกนาที ทุก
ชั่วโมง และทุกวัน  ไม่น่าเช่ือว่า 13 หมูป่าจะได้รับความ
เมตตาจากทั่วทุกมุมโลกมากมายถึงเพียงนี  ้“น่ันเพราะ
พวกเจ้าเป็นคนดี .. เจ้าจึงได้ความรักจากทั่ วทุก
สารทศิ”  

ในความโชคร้ายของน้อง  ๆ หมูป่า .. กลับเป็น
ความโชคดีของผู้คนในสงัคมอย่างล้นเหลือ ท่ีได้เห็น “พลัง
แห่งรัก” “พลังแห่งความสามัคคี” “พลังแห่งมิตรภาพ” 
และ “พลังแห่งความดี” .. ท่ีดงึดดูผู้คนจากทัว่ทุกสารทิศ
ในเมืองไทย จากเหนือจรดใต้ จากทัว่ทกุมมุโลก มาร่วมแรง

ร่วมใจท าภารกิจเดียวกัน ได้เห็นเหล่า Super Hero จาก
หลายสาขาอาชีพ มาระดมความคิด หาทางท่ีดีท่ีสดุในการ
ช่วยเหลือ 13 หมูป่่าออกจากถ า้ 
 หลายเสียงบอกว่า เมื่อเสร็จสิน้ภารกิจ ต้องตอบ
แทนน า้ใจผู้ ช่วยเหลืออย่างเต็มท่ี แต่ใครจะรู้บ้างว่า หัวใจ
ของผู้ ให้ทุกคน มันย่ิงใหญ่ในตัวเองอยู่แล้ว  ฉะนัน้ จึงไม่
ต้องเป็นห่วงแทนใคร วา่เม่ือเขาเหล่านัน้เสียสละไปแล้ว จะ
ได้ผลตอบแทนคุ้มหรือไม่คุ้มกบัความดีท่ีได้ลงแรงลงใจท า
เพ่ือใครก็ตาม เพราะความดีของทุกผู้ เสียสละนัน้  ถ้าดีจริง
แล้ว ย่อมย่ิงใหญ่กว่าท่ีใครจะตอบแทนให้คุ้มกันได้หลาย
เท่านกั ยกตวัอย่างเช่น......... 

 เสียงจากทีมผันน า้: เรามีชีวิต
ของนักด าน า้และเด็กเป็นเดิมพัน เรา
ต้องท างานให้รัดกุม และรวดเร็วสู้กบัฝน
ให้มากท่ีสุด  นักด าน า้มาบอกขอบคุณ
ทีมงานของเรา และบอกวา่ ภารกิจในถ า้
และชีวิตของเขา ฝากไว้กบัทีมผนัน า้ 

 เสียงจากหนึง่ในทีมนกัด าน า้ชาวองักฤษคนแรกท่ี 
พบ 13 หมูป่า “คุณจอห์น โวแลนเธน” : ฉันด าน า้ด้วย
ความหลงใหล และสงสยัมาตลอดว่า ทัง้หมดนีท้ าไปเพ่ือ
อะไร จนกระทั่งสองอาทิตย์ท่ีผ่านมา คือค าตอบของทุก
อย่างท่ีฉนัท ามาทัง้ชีวิต 

 เสียงจากหนึง่ในเจ้าของท่ีนาท่ียอมรับน า้จากถ า้ 
หลวงเพ่ือช่วย 13 ชีวิต : “ต้องช่วยเหลือคนรอดชีวิต
ออกมาก่อน ข้าวตายปล่อยให้ตายไป เราหว่านใหม่
ได้ ด าใหม่ได้”  
และอีกมายมายหลายเสียงของเหล่าวีรบุรุษรอบถ า้หลวง 
ทัง้หน้าถ า้ ในถ า้ บนเขา รอบเขา ทัง้ป่ายปีน โรยตวั ขดุรู อดุ
น า้ ผันน า้ แบก หาม และท าทุกอย่างเท่าท่ีแรงมีจะช่วยได้ 
ยอมนอนกลางดิน กินบนหญ้า น า้ท่าไม่ได้อาบ ดินโคลน
อาบกายตา่งน า้ เพียงเพ่ือ “ขอแค่น้องๆ หมูป่าปลอดภัย
กพ็อ” 
 บางครัง้ .. ความทกุข์ ก็ท าให้เราเห็นน า้ใจท่ีงดงาม
ของเพ่ือนมนุษย์ได้ชดัเจน   เมื่อใดเพ่ือนมนุษย์เผชิญวิกฤติ 

พลงัแห่งรกั .. ทีไ่รพ้รมแดน 
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เราจะเห็นว่า ไม่มีก าแพงของเชือ้ชาติมาขวางกัน้น า้ใจท่ีมี
ตอ่กนั 
 ขอกราบคารวะด้วยหัวใจ แด่ .. วีรบุรุษแห่งถ า้
หลวงทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็น ต ารวจและทหารจากทุกหน่วย
ทัง้ไทยและต่างประเทศ หน่วยซีล นักด าน า้มืออาชีพจาก
เมืองไทยและทั่วทุกมุมโลก ทีมระบายน า้ ทีมเจาะน า้
บาดาล ทีมเจาะถ า้ ทีมส ารวจถ า้ หน่วยงานภาคเอกชนจาก
ทุกสาขาอาชีพ หน่วยพยาบาล หน่วยซักรีด โรงครัว
พระราชทาน ทีมเก็บรังนก จ.ตรัง ทีมเจ้าหน้าท่ีกู้ ภัยจาก
ไทยและนานาชาติ กองก าลังสหรัฐภาคพืน้แปซิฟิค ทีม
เคร่ืองสบูน า้พญานาค ทีมรถรับสง่เจ้าหน้าท่ี และรถบริการ
ต่างๆ ทีมชุดส ารวจโพรงหลังเขา ทีมอาสาสมัครแจกข้าว 
น า้  กาแฟ และอีกมากมาย ทีมนวดผ่อนคลาย ทีม
อาสาสมคัรอดัถงัอากาศ ชาวบ้านรอบพืน้ท่ี ท่ียอมปลอ่ยให้
น า้ท่วมท่ีนากว่า 5,000 ไร่ ประชาชนจากทัว่ทกุมมุโลกท่ีสง่
ก าลงัใจ และมดงานทกุคนผู้ ปิดทองหลงัพระ 
 และจะลืมไม่ได้ .. เราได้เห็นน้อง ๆ หมูป่าใช้ชีวิต
ติดถ า้นานหลายวนั  เด็ก ๆ เหล่านีค้ือ เยาวชนท่ีมีคณุภาพ 
ยามวา่งรวมตวักนัเลน่กีฬา  ใช้เวลาวา่งอย่างเป็นประโยชน์  
น้อง ๆ เป็นเดก็ดีท่ีน่าช่ืนชม ใครเห็นใครก็รัก เราขอช่ืนชมใน
ความกล้าหาญ อดทนของน้อง ๆ ท่ีติดอยู่ในถ า้ถึง 17 วนั
ด้วยก าลงัใจท่ีเข้มแข็ง  เราเช่ือว่า เจ้าจะเติบโตเป็นอนาคต
ท่ีดีของประเทศชาติ และจะเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันา
ชาติในอนาคตตอ่ไป ขอขอบคณุ “โค้ชเอกพล จันทะวงษ์” 
ท่ีมีสติดีเย่ียม .. เสียสละกายใจดูแลน้อง ๆ ท่ีอยู่ในถ า้ด้วย
ความปลอดภยั และเป่ียมด้วยขวญัและก าลงัใจ 
 วันท่ี 8-10 กรกฎาคม ภารกิจพา 13 หมูป่าออก
จากถ า้ส าเร็จลลุว่งลงแล้ว ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทกุ
ฝ่ า ย ทั ้ง ใ น ถ ้า แ ล ะ น อ ก ถ ้า    
โดยเฉพาะทีมด าน า้มืออาชีพ
จากทั่วทุกมุมโลก ทีมด าน า้จาก
หน่วย seal ทีมด าน า้เสริมท่ีคอย
แบกล าเลียงถังอากาศ รวมกว่า 
90 ชีวิต กับภารกิจด าน า้พาน้อง

หมปู่าออกจากถ า้ โดยมีอีกหนึ่งผู้ เสียสละท่ีส่งก าลงัใจจาก
บนฟ้า มายังผืนดินหน้าถ า้หลวง “จ.อ.สมาน  กุนัน” .. ผู้
ทุ่มเทเพ่ือภารกิจนีด้้วยชีวิต  “ขอท่านหลบัให้สบายอยู่บน
สวรรค์ เพราะจนถึงวนันี ้.. ภารกิจท่ีท่านทุ่มเทมุ่งมัน่เสร็จ
สิน้สมบรูณ์แล้ว” 
“ ค ว า ม ต า ย เ ป็ น
ธรรมดา แต่ความมี
คุณค่าก่อนตายนัน้ 
เ ป็ น เ ร่ื อ ง ไ ม่
ธรรมดา” 
 จ า ก วั น นี ้
เป็นต้นไป 13 คน จง
ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าและมีคณุค่า ให้สมกบัท่ีอีกหลายชีวิต เสี่ยง
เป็นเสี่ยงตายเข้าช่วยเหลือ และเพ่ืออีกหนึ่งชีวิตของผู้
เสียสละ จะไมส่ญูเปลา่ ขอให้พลงัแห่งรัก .. ท่ีพวกเธอได้รับ
ในวันนี ้หล่อหลอมให้พวกเธอเป็นคนดีและเสียสละ เฉก
เช่นเดียวกบัท่ีพวกเธอได้รับจากผู้คนมากมายทัว่โลก 
  “วีรบุรุษถ า้หลวงทุกคน” พวกเราจะไม่มีวนัลืม
พวกคณุตราบชัว่ชีวิต และเช่ือวา่ “พลงัแห่งรักท่ีไร้พรมแดน” 
ในภารกิจนี ้เป็นบทพิสูจน์ว่า  น า้ใจไม่เคยเหือดหายไป
จากใจมนุษย์ไม่ว่าชาตใิดภาษาใด  

เมื่อมีสถานการณ์คับขันใดเกิดขึน้  เช่ือว่า เหล่า 
Avengers ทัง้หลายทั่วโลกจะกลับมารวมตัวกันอีกครัง้
แน่นอน   

และปีนีใ้นฟตุบอลโลก ไม่รู้ว่าประเทศใดจะได้เป็น
แชมป์โลก แต่เช่ือแน่ว่า “ทีมหมูป่าอะคาเดม่ี” คือ แชมป์
โลกตวัจริงท่ีอยู่ในใจของชาวโลกแน่นอน........ 
ขอบคุณเจ้าของภาพ และขอบคุณหัวใจท่ีงดงามทุกดวง

................................................. 
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โดย ก. ไตรค า 
 เมื่อกล่าวถึงลูกเลีย้ง ย่อมมีแม่เลีย้งและพ่อเลีย้ง
เข้ามาเก่ียวข้อง  แม่เลีย้งพ่อเลีย้งในกรณีนีไ้ม่ได้หมายถึง
เศรษฐีทางภาคเหนือ แตห่มายถงึบคุคลท่ีไปสมรสกบัชายท่ี
มีลกูติด หรือลกูของสามี หรือลกูติดของภรรยา 

เ ร่ืองครอบครัว ใคร ๆ ก็อยากมีครอบครัวท่ีมี
ความสุข อบอุ่น รักใคร่ปรองดอง พ่อแม่ลูกอยู่พร้อมหน้า
พร้อมตา เป็นครอบครัวในฝัน  
 แต่เมื่อมีการเลิกราหย่าร้าง หรือแยกทางกัน 
ในขณะท่ีมีลกูเป็นโซท่อง
คล้องใจ ทัง้แม่และพ่อก็
ตกลงกันว่าใครจะได้โซ่
นัน้มาไว้กับตัว บางคู่ก็
แย่งกนัเพราะอยากได้ลกู
ไว้ในความดูแล ในสวิส
ก ฎ ห ม า ย จ ะ ใ ห้ สิ ท ธิ
ปกครองลกูร่วมกนัทัง้พ่อ
และแม ่
 เ มื่ อ ต กล งกั น
แล้วว่าลูกจะอยู่กับใคร 
เช่น อยู่กับแม่หรือไปอยู่กับพ่อในวันเวลาท่ีได้ตกลงกันไว้ 
สลบักนัไป  

เราจะท าอย่างไร ถ้าต้องเป็น “แม่เลีย้ง”  หรือลกู
ของเราอาจจะต้องไปอยู่กับภรรยาของพ่อ สิทธิและหน้าท่ี
ตามกฎหมายจะเป็นอย่างไร  

เมื่อได้ต าแหน่งแม่เลีย้งแล้ว ก็ต้องเลีย้งตวัเองและ
เลีย้งลูกเขาให้ดี อย่าได้ล า้เส้นจนได้ใบเหลือง ใบแดง 
โดยเฉพาะ ถ้าลกูเลีย้งยงัไม่บรรลนิุติภาวะ คืออายุยงัไม่ถึง 
18 ปีบริบูรณ์ เมื่อลกูยงัเด็กก็ต้องดแูล แต่พึงระลกึเสมอว่า 
เราไม่ใช่แม่เขานะ ไม่ใช่ชีแ้นะให้กีดกันตัวเองกับลูกเลีย้ง 
เพียงแต่กฎหมายท่านไม่นับญาติให้ กฎหมายก็เลยไม่

รองรับให้กับแม่เลีย้งแต่อย่างใด สรุปก็คือ แม่เลีย้งจะ
ไม่ได้สิทธิหรืออ านาจปกครองลูกเลีย้ง แม้จะมา
แต่งงานกับพ่อของเดก็ 
อ านาจปกครอง 

ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สิทธิต่าง ๆ ศาลจะ
ตดัสินให้เกิดความยตุิธรรมแก่พ่อแมข่องเดก็  
เชิญอา่นรายละเอียดได้จาก web site ของสมาคมหญิงไทย
เพ่ือหญิงไทย สวิตเซอร์แลนด์ http://.thaifrauenverein.ch 
คูม่ือการด ารงชีวิตในสวิตเซอร์แลนด์ หน้า 94 บทท่ี 6 
ความเป็นแม่เลีย้ง 
 แม้จะไมไ่ด้เลีย้งเขามาตัง้แตเ่กิด แตเ่ม่ือต้องพบปะ
และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน หันซ้ายหันขวาก็เห็นลูกเลีย้งใน

บ้าน สามีก็คงคาดหวัง
บ้างแหละว่า ภรรยาใหม่
คงจะรัก และเอาใจใส่
ดแูลลกูเขาด้วย  
แม่ เลี ย้ งแต่ละคน  ก็มี
อุป นิสัย ไม่ เหมือนกัน 
รวมทัง้ฤทธ์ิเดชของเด็ก
ในการต่อต้านแม่เลี ย้ง 
แ ม้ คุณจ ะท า ผั ด ไ ท ย 
พะแนง แกงเขียวหวาน 
ให้ลูกเลีย้งกินบ่อย ๆ ก็

อย่าคาดหวงัในตวัเดก็ วา่น่าจะดีกบัฉนันะ 
 แต่ใช่ว่ากฏหมายจะใจร้ายเสียหมด ในกรณีท่ีแม่
เลีย้ง ต้องดูแล เลีย้งดู ลูกเลีย้ง เธอย่อมท าได้ เพราะได้รับ
มอบหมายจากพ่อของเด็กให้ดูแลแทน เป็นการอบรมสั่ง
สอน การบอกให้รับประทานอาหาร ให้นอน พาไปเท่ียว 
และท ากิจกรรมท่ีเหมาะสม 
 อย่าเพ่ิงสงสยัว่าท าได้อย่างไรในทางกฏหมาย ใน
เมื่อแม่เลีย้ง ไม่ได้มีอ านาจปกครองเสียหน่อย เร่ืองนีก้็
เหมือนการท่ีเราส่งลูกไปโรงเรียน คุณครูก็มีสิทธ์ิปกครอง
ดูแลหรือท าโทษเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ โดยไม่ต้องขอลายเซ็น
จากผู้ปกครองทกุครัง้  

ครอบครวัเดยีวกนั 

http://.thaifrauenverein.ch/
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 การดแูลตรงนีม้นัมีหน้าท่ีตามกฏหมายติดมาด้วย 
ถ้าพ่อเขาไม่ได้สั่งไว้ แม่เลีย้งจะหาเร่ืองหวังดี  ท าตาม
อ าเภอใจไมไ่ด้  
 ถ้าลกูเรามีพ่อเลีย้งล่ะ ก็ท านองเดียวกนั สามีใหม่
ของเรา เขาก็รู้สิทธิและขอบเขต เช่น สัง่ให้ลกูวยัรุ่นอายุ 14 
ปี กลบับ้านก่อน 4 ทุ่ม แต่เขาได้รับอนญุาตจากคณุแล้วนะ 
คือกฎระเบียบในการอบรมเด็ก พ่อแท้ แม่แท้ พ่อเลีย้ง แม่
เลีย้ง ต้องตกลงกนั เพ่ือไมใ่ห้เกิดความสบัสน ซึง่อาจจะเป็น
สาเหตุน ามาซึ่งความขัดแย้ง เคยได้ยินหลายครัง้ท่ีเรา แม่
ไทยมีลูกติดมาจากเมืองไทย มาอยู่ท่ีสวิสด้วย มักจะบ่น
ท านองน้อยอกน้อยใจว่า สามีใหม่ คือ พ่อเลีย้งของลูก ไม่
ค่อยช่วยเหลือ หรือให้ความสนใจลูกของเราเลย เพราะ
ในทางกฎหมาย คณุมีสิทธิปกครองลกูของคณุแตฝ่่ายเดียว 
พ่อเลีย้งไม่มีสิทธิทางกฎหมายนะ เป็นไปได้ไหมท่ีเขาไม่
กล้า เน่ืองจากผู้ เป็นแม่ มกัจะพูดให้เขาได้ยินบ่อย ๆ น่ีลกู
ฉันนะ อย่าดุ อย่าว่า พ่อเลีย้งจึงไม่กล้า เพราะในทาง
กฎหมาย มนัมีรายละเอียดมากมาย คุณซึ่งเป็นแม่ ลูกเรา 
และพ่อเลีย้ง ต้องคยุกนัด้วยความอดทน   
 ไม่ว่าจะเป็นแม่บังเกิดเกล้า หรือแม่เลีย้งก็ตาม 
ความรักความห่วงใย ท่ีมีให้ลูกคงไม่แตกต่างกันเท่าไหร่
เพียงแต่มีผู้ เก่ียวข้องหลายฝ่าย กฏหมายจึงต้องค านึงถึง
เด็กเป็นหลกั ดงันัน้ไม่ว่าจะเป็นแม่เลีย้ง แม่จริง ถ้าท าบน
พืน้ฐานแห่งความรัก ความเข้าใจในตัวเด็ก และตัว
กฎหมายแล้ว ค าว่าแม่เลีย้ง ก็จะไม่แสลงใจกับใครที่
ต้องเป็น จริงไหมคะ..... 

 
 
 

 
โดย โยทะกา 

ลองนับนิว้ดูโยทะกาก็พบว่าตนเองนัน้ มาใช้ชีวิต
อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลายปีจนแทบไม่น่าเช่ือ วนั
เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกจริง ๆ อดจะถามตวัเองไม่ได้ว่า
เรารู้จักประเทศนี ้วฒันธรรม และผู้คนท่ีน่ีดีแค่ไหน เรามา
อยู่ท่ีน่ีอย่างผู้ ท่ี “รู้ประสา” หรือ “รู้ภาษา” อย่างท่ีท่านอดีต
เอกอัครราชทูต กิตติพงษ์ ณ ระนอง เคยกล่าวไว้หรือไม่ 
แล้วในเร่ืองการปรับตัวให้เข้ากับสงัคมท่ีน่ีเล่า เราท าได้ดี
เพียงใด 
 สาเหตุท่ีต้องมานั่งทบทวน และถามตนเองเช่นนี ้
เป็นเพราะในช่วงท่ีผ่านมา มีผู้คนรอบข้างบ่นให้ฟังถงึความ
คับข้องใจในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมท่ีน่ี ไม่ว่าจะใน
สังคมเพ่ือนบ้าน ท่ีท างาน หรือโดยทั่ว ๆ ไป คนท่ีบ่นให้
โยทะกาฟังก็ไมใ่ช่ใครท่ีไหน เป็นชาวตา่งชาติ หวัด า หวัทอง 
หวัเทา หวัหลากสี ผู้มาอยู่เช่นเดียวกบัโยทะกาน่ีเอง 
 เพ่ือนบ้านของโยทะกาเป็นชาวเปรูท่ีแต่งงานกับ
ชาวสวิส เธอใช้ชีวิตอยู่ท่ีน่ีมานาน 20 กว่าปีแล้ว มีลูกสาว 
และลกูชาย 4 คน ลกูสาวของเธอเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกัน
กบัลกูสาวของโยทะกา ตวัเธอเองท างานเป็นผู้ดูแลคนชรา 
เรามกัจะเจอกนัในช่วงเช้าวนัองัคาร เพราะเวลาว่างของเรา
ตรงกัน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพุดคุยกันสารพัด
เร่ือง วนัหนึ่งเธอบ่นให้โยทะกาฟังว่า อยู่ท่ีน่ีมานานแต่ก็ยัง
เหน่ือยใจไม่เลิก เพราะหาเพ่ือนชาวสวิสไม่ได้สักคน กับ
เพ่ือนบ้านนอกจากทกัสวสัดีกนั ก็แทบไมเ่คยคยุกนัเลย ก่ีปี 
ก่ีปี ก็เป็นแบบนี ้พยายามจะเป็นเพ่ือนกบัใครก็ยาก จนท้อ
ใจเลิกพยายาม นอกจากคนในครอบครัว และเพ่ือนชาติ
เดียวกันท่ีได้รู้จักกันท่ีน่ีแล้ว ก็แทบไม่ได้รู้จักใครท่ีเป็นชาว
สวิสท่ีนบัเป็นเพ่ือนได้ 
 โยทะการู้จกักบัชาวฝร่ังเศสท่ีแต่งงานกบัชาวสวิส 
ลูกชายของเธอเรียนห้องเดียวกับลูกสาวของโยทะกา ก็
เปรยในท านองเดียวกันว่า หาเพ่ือนแถวนีย้าก ล่าสุดคุณ
หมอประจ าตัวของโยทะกา ท่ีประจ าอยู่ท่ีโรงพยาบาลใน
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เมืองก็บอกลาโยทะกาว่า จะพาครอบครัวย้ายกลบัเยอรมนั 
หลงัจากมาอยู่ท่ีน่ี 4 ปีเต็ม สาเหตท่ีุย้ายกลบัเพราะลกูและ
ภรรยาปรับตวัเข้ากับสงัคมท่ีน่ีไม่ได้ หรือแม้กระทัง่คนใกล้
ตวัของโยทะกาเอง ก็บ่นว่ารู้สึกท้อใจ กับการพยายามหา
เพ่ือน   

 เมื่อไม่นานมานี ้โยทะกาได้อ่านบทความเก่ียวกับ
การส ารวจความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่ีเลือกมาใช้ชีวิต
ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสอบถามถึงความพึงพอใจ
ในหวัข้อหลกั ๆ ดงันี ้คณุภาพชีวิต สภาวะทางสงัคม หน้าท่ี
การงาน ชีวิตครอบครัว สภาวะด้านการเงิน และคา่ครองชีพ  
 ซึง่ข้อสรุปจากการส ารวจออกมาว่า ความพงึพอใจ
ล าดบัท่ีหนึ่ง คือเร่ืองคุณภาพชีวิต ตามมาด้วยหน้าท่ีการ
งาน สภาวะทางการเงิน ชีวิตครอบครัว สภาวะทางสงัคม 
และล าดบัสดุท้ายคือคา่ครองชีพ  
 นอกจากส ารวจความคิดเห็นของชาวตา่งชาติท่ีมา
ท างาน และใช้ชีวิตในสวิตเซอร์แลนด์แล้ว ยังส ารวจความ
คิดเห็นของผู้ ท่ีมาใช้ชีวิตอยู่ชัว่คราว เช่น นกัศกึษา และผู้ ท่ี
เกษียณอาย ุได้ความเห็นออกมาว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
เป็นประเทศท่ีมีความปลอดภยัสงูสดุเมื่อเทียบกบัชาติอ่ืน ๆ 
รวมทัง้มีคณุภาพชีวิตท่ีดี มีความมัน่คงในหน้าท่ีการงาน  
 จ ากผลกา รส า ร ว จก็ พอจ ะส รุ ป ใ ห้ เ ห็ น ว่ า
ชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะชาติไหน ๆ ก็คงมีสภาวะทางสงัคมท่ี
ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นัก อาจจะเป็นเร่ืองของการปรับตวั
ให้กบัสงัคมท่ีน่ี เช่นเดียวกบัท่ีโยทะกาได้ยินได้ฟังมา  
 หากเรามองในมุมของเจ้าบ้าน คงไม่มีชนชาติใด
ในโลกนีท่ี้จะยอมรับได้ ถ้าหากว่าผู้มาอาศยักลายเป็นผู้ ท่ีมี
บทบาทส าคญัล า้หน้าเจ้าบ้าน มีหน้าท่ีการงานท่ีดีกวา่ หรือ

ได้รับคา่จ้างแรงงานสงูกวา่ ความริษยาย่อมเกิด ไมท่างใดก็
ทางหนึง่ จนอาจจะกลายเป็นความชิงชงัไปได้ ในความเป็น
จริงแล้วประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เปรียบประเทศอื่น ๆ ใน
เร่ืองแรงงานอยู่มาก เพราะความมั่นคงในประเทศมีสูง 
แรงงานท่ีหลัง่ไหลเข้ามาส่วนใหญ่เป็นแรงงานระดบัเกรดเอ 
ท่ีเจ้าของบ้านสามารถเลือก และคดักรองได้ แรงงานเหลา่นี ้
คือตัวขับเคลื่อนประเทศท่ีส าคัญ เพ่ือนบ้านชาวสวิสคน
หนึ่ง เคยเล่าให้โยทะกาฟังว่า คนท่ีเกลียดชังแรงงาน
ต่างชาติส่วนใหญ่ เป็นคนขีเ้กียจ ไม่ท างาน รอรัฐเลีย้งดู 
แล้วคอยแตจ่ะโอดครวญ อนันีโ้ยทะกาก็ไมรู้่วา่จริงหรือไม ่ 
 ตัวโยทะกาเองนัน้ ไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่นัก 
เพราะคิดวา่คนสวิสในแถบนีน้ัน้ มีบคุคลิกพิเศษเฉพาะตวัท่ี
เข้าถึงยาก มีลกัษณะเป็นมิตร แต่รักษาระยะห่าง แถมยัง
เคยได้ยินได้ฟังมาตลอดว่า “การจะหาเพื่อนชาวสวิสนัน้
หายาก แต่ถ้าเขานับคุณเป็นเพื่อนแล้วละก็ คุณก็จะ
เป็นเพื่อนเขาไปตลอดชีวิต” ฉะนัน้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่า 
การจะหาเพ่ือนชาวสวิส อาจจะไม่ต้องใช้ความพยายาม
อะไร แคเ่รารู้จกับทบาท และหน้าท่ีของตน ให้เกียรติ เคารพ
สิทธิของคนอื่น และรักษาสิทธิของตน เป็นตัวของตัวเอง 
แล้วเวลาจะเป็นเคร่ืองพิสูจน์ ชาวสวิส อาจถือคติว่า 
“ระยะทางพสูิจน์ม้า กาลเวลาพสูิจน์คน” ก็เป็นได้  
 มนุษย์แต่ละชาติ แต่ละเผ่าพันธุ์ ล้วนมีบุคลิก มี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั หากเราพยายามท าความเข้าใจแล้ว 
แต่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี สิ่งท่ีควรท าในล าดบัต่อไปคือ ปล่อย
วางและก็จงยอมรับซะว่า เป็นธรรมดา เป็นธรรมชาติ 
และเป็นเช่นนัน้แล..... 
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โดย ปา้แม้ว 

วิชาชีวิตท่ีว่านี ้ป้าไปเรียนในโครงการอบรม เร่ือง 
"เป็นสุขกบัชวีติ เป็นมติรกบัความตาย" 
โดยพระไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ  และ ครูณา 
(อังคณา มาศรังสรรค์ กระบวนการด้านสายสัมพันธ์ใน
ครอบครัวท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสดุคนหนึง่ในสงัคมไทย) มลูนิธิ
พืน้ท่ีปัญญ์รัก เมื่อวนัท่ี 7-10 มิ.ย พ.ศ. 2561 ท่ี Hasliberg 
Reuti รัฐเบิร์น  

คอร์สนีจ้ัดและสนับสนุนด้านการเงินจ านวน 
2,100 ฟรังค์ โดยสมาคมหญิงไทย เพ่ือหญิงไทย มีหัวเรือ
ใหญ่ คือพ่ีประธานจารีย์ ผู้ด าเนินการเกือบทุกอย่าง ท่ีมีพ่ี
แต๋ว รองประธานอยู่ เคียงข้าง เป็นคู่บุญ บารมีต่อกัน 
เพราะฉะนัน้ สมาชิกผู้ สนับสนุนสมาคม เงินของท่าน ได้
ร่วมท าบุญในครัง้นีด้้วย อนุโมทนาสาธุค่ะ วตัถุประสงค์ใน
การจดักิจกรรม ก็เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองท่ีสมาคมก่อตัง้มา
ครบ 20 ปีในปีนีค้่ะ แทนการท าบุญแบบท่ีเราท ากนัประจ า 
ก็เปลี่ยนมาเชิญชวนให้พวกเรามาเรียนรู้วิชาชีวิต และถือ
ศีล 8 ด้วยกัน การท าอะไรเป็นกลุ่มจะมีแรงในการปฏิบัติ
กวา่ท าคนเดียว (ส าหรับผู้ เร่ิมต้น) วา่มัย๊ 

วนัท่ี 7 มิ.ย วนัแรก เราคณะผู้จัดไปถึงสถานท่ีกนั
แต่เช้า ตัวป้าเอง รับหน้าท่ีดูแลเร่ืองการลงทะเบียน และ
ดแูลรับผิดชอบเงิน (ของคนอื่น) เม่ือคณะพระอาจารย์มาถงึ 
พวกเราก็ถวายภัตตาหารเพล แล้วก็รับประทานอาหาร
ร่วมกนั 

เวลา 13.30 น. ก็เร่ิมคอร์ส 
โ ด ย ค รู ณ า  กั บ ค า ว่ า   
“ ธรรมะ คือ ความธรรมดา” จาก
การปฏิบัติของพระอาจารย์ไพศาล 
ท่ีท าให้เห็นว่าเป็นเช่นนัน้จริง ๆ และ
ตามมาด้วย Spiritual learning จาก
เ ร่ืองราวการผันเปลี่ยนชีวิตของ 
Oprah Winfrey ด้วยค าว่า “ท าให้ดี

ที่สุด เท่าที่เรารู้” นัน่หมายถงึ ถ้าเรารู้มากขึน้ ก็น่าจะท าได้
ดีมากขึน้นะ แล้วท าไงละ่ จะท าให้เรารู้มากขึน้ ลองคิดกนัดู
นะคะ 

แล้วก็ต่อด้วยหนังสือ “กฏแห่งกระจก” ท่ีต้องไป
หามาอ่านกนันะคะ เพราะในค าน าเขียนไว้แบบนีค้่ะ “ชีวิต
คือกระจกสะท้อนจิตใจของเราเอง เหตุการณ์ต่างๆในชีวิต
ทัง้ดีและร้ายมีต้นเหตมุาจากจิตใจของเราทัง้สิน้ ดงันัน้การ
เปลี่ยนแปลงท่ีจิตใจของเราเป็นอนัดบัแรก โดยมีเคล็ดลบั
ง่าย ๆ คือ การตระหนกัถงึพลงัแห่งการให้อภยัและพลงัแห่ง
การขอบคณุทกุ ๆ ลมหายใจ” 

และการแสดงธรรม โดยพระอาจารย์ไพศาล  
 เร่ือง “การเรียนรู้วิชาชีวิต” เพราะความส าเร็จใน 

วิชาชีพ ช่วยให้เราหายจากทกุข์ไมไ่ด้  
ธรรมะ คือ ความเข้าใจในชีวิต ว่าไม่เที่ยง ให้

รู้จกัเตรียมตวั เตรียมใจ แตไ่มใ่ช่เตรียมแคก่ารท าประกนั
ชีวิต เพราะนัน่ช่วยได้ในระดบัหนึง่เท่านัน้ 
สิ่งที่ท าให้ทุกข์ใจ มี 
1. กาย : สขุภาพ ความเจ็บป่วย ความสวยงามของร่างกาย 
2. การงาน การเรียน : ตกงาน เงินเดือนน้อย เรียนได้
เกรดไมด่ี 
3. ทรัพย์สิน : ความจน หนีส้นิ บ้าน 
4. ความสัมพันธ์ : คนดา่ คนไมช่อบ ไมรั่ก ก็วา่กนัไป 
ซึ่ งสาเหตุจริง ๆ แล้ว พระอาจารย์บอกว่า เกิดท่ีใจเรา 
เป็นหลกั ความทุกข์ใจ เหตหุลกัอยู่ท่ีใจเรา อย่าไปโทษใคร 
เพราะฉะนัน้ ผู้มีปัญญา แม้อยู่ในความทุกข์ ก็ยังหาสุข
ไ ด้  แ ม้ อยู่ ท่ า มกล า ง ค ว าม ทุ ก ข์  ก็ ห า สุ ขพบ   
พวกเรามีความทุกข์ เป็นการบ้าน ของวิชาชีวิต.... 

วิชานี ้เป็นวิชาท่ี เรา
สามารถให้คะแนน ตดัเกรด ได้
ด้วยตวัเราเองนะคะ จบวนัแรก
เพียงเท่านี ้วันต่อ ๆ ไป ป้าจะ
มาเล่าใหม่ ฉบับหน้านะคะ...
โปรดติดตาม.... 

 

วชิาชวีติ 
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โดย พญานาง 

โลกโซเชียลได้แชร์สารพัดวิธีการก าจัดกลิ่นปาก 
จากต่อมทอลซิลอกัเสบ ขณะท่ีแพทย์เตือนหากรักษาไมถ่กู
วิธีอาจท าให้เกิดอาการเรือ้รังได้ 
หลงัจากในโลกออนไลน์ ได้น ากระทู้ เก่ียวกบัวิธีก าจดัก้อนสี
เหลือง มีกลิ่นเหม็นในช่องปาก และมีน่ิวทอนซิล (Tonsil 
stones) เกิดขึน้จนท าให้ขาดความมั่นใจในกลิ่นปากของ
ตวัเอง แม้ว่าจะแปรงฟัน หรือบ้วนปากด้วยน า้ยาบ้วนปาก 
ก็ไม่หาย โดยกระทู้ นีม้ีการตัง้โดยสมาชิกพันทิปท่ีช่ือว่า 
“unidentified”  จึงมีการแนะน าวิธีก าจดั เช่น กลัว้ปากกลัว้
คอแรง ๆ หรือ กลัว้ด้วยน า้เกลือหรือน า้โซดา ตามวิธีท่ีหาใน
อินเทอร์เน็ต  การใช้ปลายหวีหรือใช้คตัตอนบตัเข่ียออกมา 
ผ่าตดัเอาต่อมทอนซิลออก  การใช้น า้หรือโซดาฉีดเข้าไปใน
ซอกทอนซิลเพ่ือก าจัดน่ิวทอนซิล เป็นต้น ก่อนจะมีการตัง้
ค าถามว่า วิธีเหล่านีเ้ป็นอนัตรายหรือไม่ และวิธีการรักษา
ป้องกนัหรือลดการสะสมของก้อนน่ิวทอนซิล 

พญ. ภัทราวลัย พิชาลัย  แพทย์ศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพและอาชีวอนามัย 
โรงพยาบาลกรุงเทพ บอกว่า
ก้อนสีเหลือง คือ ทอนซิลโตน 
ห รือ   น่ิ วทอนซิล   (Tonsil 
Stone) ท่ี เ ห็ น ต า ม ภ า พ
สามารถท าให้เกิดกลิ่นปาก 

หรือ เจ็บคอได้ในบางราย  
ทัง้นี ้วิธีการรักษาควรพบแพทย์ด้านอายุรกรรมหู 

คอ จมกู เป็นผู้ด าเนินการให้ เพราะหากน าวิธีดงักล่าวมาใช้
ด าเนินการเอง ถือเป็นวิธีการท่ีไม่ถูกต้องและเป็นอนัตราย 
อาจเสี่ยงให้เกิดการติดเชือ้จากอุปกรณ์ท่ีไม่สะอาด ส่งผล
ให้เกิดการอกัเสบบริเวณดงักล่าวได้ และหากพบว่าหินปูน
ดงักล่าวขนาดใหญ่ร่วมกับอาการเป็นเยอะ เช่น กลืนเจ็บ 
ทอนซิลบวมแดง ปวดหู แพทย์อาจพิจารณาผ่าตดัเอาต่อม
ทอนซิลออกนะคะ..... 

                                    
 
 

โดย ครูสาลี่ 

เป็นเวลาเกือบ 15 ปี ท่ีในช่วงปิดภาคเรียน ของ
โรงเรียนในเมืองไทย ดิฉันได้รับเชิญจากสถานทูตไทยและ
สมาคมต่าง ๆ ในทวีปยุโรปและอเมริกาให้เดินทางมาช่วย
พฒันาการเรียนการสอนภาษา และวฒันธรรมไทยให้กบัแม ่
ชาวไทย และครูอาสาตามโรงเรียนต่าง ๆ ได้เรียนรู้เทคนิค
การสอนภาษาและวฒันธรรมไทย กบัเด็กและเยาวชนไทย
ในตา่งแดนปีละประมาณ 2-3 ครัง้ 
 ในช่วงปีแรก ๆ ดิฉันท าหน้าท่ีของตวัเอง คืออบรม
เทคนิคการสอน ซึง่สว่นใหญ่จะท าท่ีประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
หลังจากนัน้เมื่อได้มีการจัดท าหลักสูตร หนังสือเรียน 
แผนการสอน แบบวดัและประเมินผล รวมทัง้สื่อการเรียน
การสอน ท าให้ดิฉนัมีโอกาสเดินทางไปยงัประเทศตา่ง ๆ ใน
ยโุรปเกือบทกุประเทศ การที่มีโอกาสเดินทางไปพบครูอาสา 
ผู้ปกครอง รวมทัง้เดก็ ๆ ลกูคร่ึง และเดก็ไทยท่ีตามแมม่าอยู่
ในต่างประเทศ ท าให้ดิฉัน รับรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้กับผู้
หญิงไทย และเร่ิมคิดได้ว่า แม่ซึง่เป็นคนไทยควรจะพูดไทย
กบัลกู  
    ทุกครัง้ท่ีมีการอบรม ก่อนการอบรม ดิฉันจะพดูให้
ฟังว่า  ท าไมแม่ที่เป็นคนไทยต้องพูดภาษาไทยกับลูก 
แต่ครัง้นีด้ิฉันจะยกตัวอย่างซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาท่ี
ดิฉันได้ฟังมา สัก 3 – 4  เร่ือง อาจจะช่วยให้ผู้ หญิงไทย
หลายคนตระหนกัและเห็นความส าคญัของภาษาไทยมาก
ย่ิงขึน้ 

ตอ่มทอลซลิภยัใกลต้วั ไม่มคี าวา่สาย...... 
ถา้คดิจะพูดไทยกบัลูก 
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 เร่ืองแรก ครัง้ท่ีดิฉันไปอบรมแม่ ๆ คนไทยและครู
อาสาท่ีเมืองลูกาโน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ดิฉันพูดให้ผู้
เข้ารับการอบรมฟังว่า ท าไมแม่ที่ เป็นคนไทยต้องพูด
ภาษาไทยกับลูก มีผู้หญิงคนหนึง่อาย ุ60 กวา่ ๆ นัง่ร้องไห้ 
และพูดกับดิฉันว่า  ครู ส าหรับฉันมนัสายเกินไปแล้ว ตอน
ลกูสาวฉันอายุ 13 ปี ลกูฉันเร่ิมเท่ียวและมีแฟน ฉันก็เตือน
ลกู แตส่ิ่งท่ีลกูตอบกลบัมามนัท าให้ฉนัต้องร้องไห้ เพราะลกู
ฉนัพดูวา่ ไมต้่องมาสัง่สอนฉนั ฉนัไมฟั่ง เธอโง่ เพราะภาษา
ของฉันเธอยังพูดไม่ได้  ผู้ หญิงคนนัน้เล่าให้ดิฉันฟังต่อว่า  
จ ริ ง ข อ งลู ก  เ พ ร า ะฉั น ม า อ ยู่
สวิตเซอร์แลนด์ ตอนอายุเกือบ 40 
ฉั น ม า จ า ก บ้ า น น อ ก  ภ า ษ า
อิตาเลี่ยนมนัยาก ฉันพูดกับใคร ๆ 
เขาก็ไมค่อ่ยเข้าใจ เหมือนฉนัพดูได้
กบัสามีเท่านัน้ 
 ดิฉันมาคิดดู เด็กอายุ 13 
ปี คือเด็กท่ีเข้าสู่วยัรุ่น การท่ีแม่จะ
เตือน จะสั่งสอนแนะน า เด็กอาจจะต่อต้าน ไม่เช่ือฟัง 
ประกอบกับการท่ีแม่สื่อสารด้วยภาษาอิตาเลี่ยนไม่ได้ จึง
เป็นสาเหตหุนึง่ท่ีท าให้เดก็ดถูกูแม่ 

เร่ืองที่สอง ท่ีประเทศนอรเวย์ ดิฉันได้ยกตัวอย่าง
ของเร่ืองแรกท่ีเด็กไม่เช่ือฟังแม่ให้ผู้ เข้ารับการอบรมฟัง มีผู้
หญิงไทยคนหนึง่บอกดิฉนัวา่  ปัญหาของหนท่ีูเกิดขึน้กบัลกู 
ไม่ใช่เพราะลกูเข้าสู่วยัรุ่น ลกูหนูตอนอายุ 6 ขวบ หนูไปส่ง
เขาท่ีโรงเรียน วนัแรก ๆ ก็ไม่เป็นไร แต่วนัต่อ ๆ มา ลกูบอก
ว่า ไม่อยากให้แม่ไปส่งท่ีโรงเรียน เพราะแม่พูดภาษานอร์ท 
(ภาษานอรเวย์)ไม่รู้เร่ือง เพ่ือนได้ยินแล้วล้อว่าแม่เธอพูด
นอร์ทตลก และไมรู้่เร่ือง ฉนัเสียใจมาก 

ดิฉันมาคิดดตูามหลกัการของการเรียนรู้ภาษา คน
ท่ีอายุค่อนข้างมากพูดได้ภาษาเดียว และเมื่อต้องมาเรียนรู้
ภาษาอื่น ส าเนียงเป็นเร่ืองส าคญัมาก เป็นไปได้ยากท่ีจะ
พดูส าเนียงได้ชดัเจนเหมือนเจ้าของภาษา   

เร่ืองที่สาม ผู้ หญิงไทยท่ีมีอาชีพเป็นหมออยู่ท่ี
เมือง คาร์ลสรูเออ ( Karlsruhe ) ประเทศเยอรมนี เล่าให้

ดิฉันฟังว่า วันหนึ่งฉันโทรไปหาผู้ หญิงไทยคนหนึ่งเพ่ือจะ
เอาสิ่งของ ผู้หญิงไทยคนนัน้ก็ไปเคาะประตหู้องของลูกชาย  
และถามหาสิ่งของท่ีฉันต้องการ แต่สิ่งท่ีฉันได้ยินคือ ลูก
ชายพูดตะโกนใส่แม่ด้วยความโมโหว่า แม่พูดภาษาไม่รู้
เร่ือง มาอยู่ตัง้นานไมรู้่จกัเรียน และอะไรอีกหลายอย่าง ฉนั
ได้ยินเสียงท่ีดงัจากโทรศพัท์ ฉันโมโหมาก สงสารผู้หญิงคน
นัน้จับใจ  แล้ววันหนึ่งฉันก็บังเอิญไปเจอลูกชายของผู้
หญิงไทยคนนัน้ ฉันตรงเข้าไปชีห้น้าว่ามนั ไม่รู้จักบุญคุณ
แม่ ผู้หญิงหัวด าคนนัน้ คือคนท่ีให้ก าเนิด คือ คนท่ีท างาน 

เหน่ือยมาก เพ่ือหาเงินเอามาให้แก
ใช้ และอีกหลายอย่างท่ีฉันสอนมนั 
มนัยืนงง ท าหน้าตกใจ  

ดิฉันมาคิดดู เอาอีกแล้ว
หรือท่ีลูกดูถูกแม่ และดิฉันก็คิดต่อ
ว่าท่ีเด็กคนนัน้ยืนงงและตกใจ คง
เพราะไม่ เคยมีใครบอกให้ รู้ถึ ง
พระคณุของแม ่การเคารพแมซ่ึง่ถือ

วา่เป็นวฒันธรรมท่ีดีงามของคนไทย  
เ ร่ืองที่ ส่ี  เ ร่ืองนีอ้าจเป็นปัญหาเบา ๆ แต่สิ่งท่ี

เกิดขึน้อาจจะสร้างความไม่พอใจให้บุคคลอื่น ๆ ได้ มีผู้
หญิงไทยท่ีเคยเป็นพยาบาลท่ีเมืองไทย ปัจจุบันอยู่ ท่ี  
ประเทศเยอรมนี มีลูกชายหนึ่งคน ตอนท่ีดิฉันเจอลูกชาย
เขาอายุ  3 ขวบ พูดไทยเก่งมาก น้องพยาบาลคนนีเ้ล่าให้
ฟังว่า ครู หนูหงุดหงิดใจมาก ครูอาจช่วยหนูได้ คือเวลาหนู
เข็นรถลกูไปตามท่ีต่าง ๆ เวลาเจอผู้หญิงไทย เขาจะเข้ามา
ทักลูกหนู หนูดีใจนะท่ีเขาเข้ามาทักทายลูกหนู แต่หนูต้อง
บอกเขาทุกครัง้ว่า “พ่ี ลูกหนูพูดภาษาไทยได้ พ่ีพูดไทยกบั
ลูกหนูได้ค่ะ” จริง ๆ แล้วหนูอยากบอกผู้หญิงไทยว่า ค า
ทกัทายหรือค าพูดภาษาเยอรมนัท่ีเขาพูดกบัลกูหนนูัน้ บาง
ค ามันผิดและส าเนียงก็ไม่ได้ ลูกหนูพูดได้ทั ง้ไทยและ
เยอรมนั หนอูยากให้เขาได้ฟังภาษาไทยจากคนไทย และฟัง
ภาษาเยอรมนักบัคนเยอรมนัโดยตรง 

ดิฉันเร่ิมทบทวนสิ่งท่ีเคยพบเห็นมา จริงอย่างท่ี
น้องพยาบาลเล่าให้ฟัง เวลาผู้หญิงไทยเจอเด็กลูกคร่ึงไทย
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จะเข้าทกัทายและพูดคยุด้วยภาษาของประเทศนัน้ ๆ บาง
คนมาอยู่ไม่ก่ีปี ค าศัพท์หรือส าเนียงจะได้อย่างเจ้าของ
ภาษาหรือเปล่า และท่ีส าคัญเวลาดิฉันเจอพวก ตุรกี ศรี
ลงักา เวียดนาม ฯลฯ ท าไม คนเหลา่นัน้จงึใช้ภาษาของพวก
เขาในการสนทนากบัเดก็ ๆ 

จากตวัอย่างของเร่ืองท่ีกลา่วมาจะเห็นว่าบางเร่ือง 
เป็นปัญหาส าคัญท่ีท าให้ผู้ หญิงไทยท่ีไม่ได้ใช้ภาษาไทย
สื่อสารกบัลกู ร้องไห้เสียใจ หรือขุ่นเคืองใจ ดิฉันคิดว่าไม่มี
ภาษาไหน ท่ีแม่จะสื่ อสารกับลูกไ ด้ดีและเ ข้าใจเท่า
ภาษาไทย ภาษาของแม่ ช่วยปลอบใจ ให้ค าปรึกษา และ
ช่ืนชมแก่ลกูได้ในยามสขุและทกุข์ใจ 

ยงัคะ่ ไม่มีค าว่าสาย…. ถ้าคดิจะพูดไทยกับลูก 

พูดเลย พูดวนันี ้พูดเดี๋ยวนี ้พูดกับลูกเป็นภาษาไทย การท่ี
ลูกได้ฟังบ่อย ๆ แม้จะโต้ตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ขอให้เข้าใจ
ค าท่ีแม่พูด ภาษาท่ีลูกได้ฟังจะสะสมไปเร่ือย ๆ วันใดวัน
หนึ่งเขาก็จะน าเอาออกมาใช้ในการสื่อสารได้ ภาษาเป็น
ทกัษะต้องฟัง-พดูบ่อย ๆ ภาษาไทยของแม่ ไมต้่องเสียเงิน
เรียน การท่ีลูกพูดสื่อสารกับแม่ด้วยภาษาไทย ความรัก
ความผูกพันจะมีเพ่ิมมากขึน้ แม่รักลูกนะ  บ่งบอกถึง
ความจริงใจ ความออ่นโยนของแมท่ี่รักลกูสดุหวัใจ  เดก็ใน
ต่างประเทศที่พูดภาษาไทยได้ใคร ๆ ก็รัก เด็กจะมี
ความสุขท่ีสามารถสื่อสารได้กับชุมชนคนไทยท่ีอยู่ใน

ต่างประ เทศ  และ
ญาติ ๆ หรือคนไทย
อีกหลายล้านคนใน
เมืองไทย  อนาคต
ภายหน้าจะพบกับ
ค ว ามส า เ ร็ จ  นั่ น
เพราะภาษาที่ มา
จากแม่ 

 

โดยล าดวน 
ล าดวนอยู่ท่ีน่ีมาเกือบ 10 ปีแล้ว รู้ว่ามีคนไทยอยู่

ประมาณ 30,000 คน คิดและอยากรู้มาตัง้นานแล้วว่า เขา
ท ามาหากิน อะไรกันบ้างหนอ เพราะตอนท่ีตัวเองมาอยู่
ใหม่ ๆ บางครัง้อยากออกไปท างาน แต่บางครัง้ก็คิดว่าอยู่
บ้านดีกว่า เพราะดทู่าจะไม่ง่ายนกัท่ีจะได้ท างาน ทัง้ภาษา
ท่ียงักระท่อนกระแท่น ขนาดไปสมคัรงานท าความสะอาดท่ี
แค้มปิง้ ท่ีอยู่ใกล้ ๆ บ้าน เขาก็ไม่รับ บอกว่างานนีไ้ม่เหมาะ
กับเธอหรอก เช่ือฉัน แล้วก็ยังอุตส่าห์แอบ  (เพราะคนข้าง
กาย ยังไม่อยากให้ไปท างาน นั่นเอง) เขียนจดหมายไป
สมคัรงาน ท่ีร้านขายนาฬิกาช่ือดงัในเมืองท่ีอยู่ แต่ก็ได้รับ
การตอบกลบัมาท่ีแสนสภุาพว่า ฉันได้รับคนท่ีเหมาะสมกบั
หน้าท่ีนีแ้ล้ว ขอบคุณท่ีสนใจ และยังไม่วายท่ีจะลองต่อไป 
กวา่จะได้ท างานจริง ๆ ก็ปาเข้าไป 5 ปี  

คนไทยส่วนใหญ่ จะมีปัญหาเร่ืองภาษาในการ
ท างานในต าแหน่งท่ีสูงขึน้ แต่ใช่ว่าจะไม่มีใครไปนั่งใน
หน้าท่ี เหล่านัน้  รวงข้าวฉบับนี  ้ล าดวนจึงไปเสาะหา
สัมภาษณ์คนท่ีท างานจากหลายอาชีพ ระดับการได้งาน
จากง่าย ไปถึงยาก เพ่ือเป็นก าลงัใจ และเปิดโอกาสให้พวก
เราอีกหลายคน เกิดก าลงัใจ ในการก้าวไปให้ถึง อาชีพใน
ฝันนัน้ ๆ กนันะคะ ไปติดตามกนัคะ่ 

ผูช้ว่ยผูจ้ดัการฝ่ายตา่งประเทศ 
ช่ือ  โสภา บาโร ปัจจบุนั
ท างานท่ีบริษัทเอกชน 
เ ก่ี ย วกั บ ก า รส่ ง ออก
อาหารจ าพวก เเตงกวา
ดอง  ผกัดอง เเละอาหาร
ส าเ ร็จรูป รวมถึงซอส
ตา่งๆ  ท างานท่ีน่ีมาได้ 4 
ปีกว่าเเล้ว มีหน้าท่ีดูเเล
ประสานงานระหว่าง

คนไทยในสวติเซอรแ์ลนด ์
ท างานอะไรกนับา้ง 
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ลูกค้าเเละฝ่ายโรงงาน ซึ่งมี 4 โรงงานหลัก ในยุโรปและ
อินเดีย เ พ่ือให้สามารถส่งออกสินค้าไปยังจุดหมาย
ปลายทางให้ได้ตามข้อตกลงทางการค้าท่ีได้ท ากนัไว้แตต้่น  
ภาษาหลกัท่ีใช้ในการท างาน คือ ภาษาองักฤษ เพราะระดบั
ของภาษาฝร่ังเศสของดิฉัน อยู่ในระดับพอใช้ได้เท่านัน้  
ส่วนหนึ่งท่ีได้งานนี ้เพราะเขาไม่เน้นภาษาฝร่ังเศส ท่ีได้
ท างานท่ีน่ี เพราะเคยอยู่ในระบบคนว่างงาน/ระบบจัดหา
งาน(Chômage) เเละถูกส่งตัวให้มาฝึกงานในบริษัทนี ้6 
เดือน เรียกโปรแกรมนี ้ว่า Stage professionnelle (ภาษา
ฝร่ังเศส)  พอท าครบ 6 เดือน บริษัทพอใจในผลการท างาน  
จึงท าสัญญาจ้างงานต่อ อย่างเป็นทางการ โดยท างานท่ี 

อตัรา 90% (37.5 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ คือ 5 วนั) ตามสญัญา
จ้าง ท างานจริง เกินกว่านัน้ เพราะตอกบัตรเข้างาน แต่
เวลาท่ีเกินมา บริษัทจะหักให้เป็นวนัหยุดชดเชยแทน  เข้า
มาอยู่ในระบบคนว่างงาน เพราะเคยท างานถูกต้องตาม
กฎหมาย มีเอกสารยืนยนั ตรวจสอบได้ จงึจะสามารถขอใช้
สิทธ์ิเพ่ือเข้าสูร่ะบบนีไ้ด้  งานท่ีว่านีค้ือ งานผู้ช่วยเเม่ครัวใน
ร้านอาหารไทย ท างาน 100% เป็นเวลา 25 เดือน  เจ้าของ
ร้านปิดกิจการ จึงออกงานเเละเข้าสู่ระบบคนว่างงาน เมื่อ
มาอยู่ในระบบคนว่างงาน  ต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบทุก
อย่าง และเรียนทุกอย่างท่ีเขาจดัให้ เขาเสนอให้เรียนอะไร 
เรียนหมด ให้ทดสอบอะไร ก็ท าหมด  เวลาเรียนก็เรียนด้วย
ความตัง้ใจ เเละผลการทดสอบ ต้องออกมาในระดบัท่ีคณุท่ี
ปรึกษางงวา่ท าได้อย่างไร  เเละนัน้ท าให้เขาเช่ือวา่ เราตัง้ใจ
เรียนจริง ๆ   มีโอกาสขอ ก็จะขอเรียนให้ได้มากท่ีสุด เช่น 
ขอเรียนภาษา ขอเรียนคอมพิวเตอร์ เสนอตวั เเสดงตวัให้
เขาเห็นความกระตือรือร้น จนเขาเช่ือว่า เราอยากมีโอกาส 
อยากได้งาน ท่ีอยากท าจริง ๆ  จนเขาเปิดใจเเละยอมช่วย 
เเนะน าทุกอย่าง  ถ้าไม่ได้ท่ีปรึกษาคนนี ้ก็คงไม่ได้งานนี ้
เช่นกนั  
ท าให้สรุปได้ว่า ที่ตัวเองได้ท างานนี ้เพราะ  

1. บริษัทจัดหางาน ช่วยให้ค าแนะน า (โดยเฉพาะ 
เร่ือง การขอเทียบวฒิุไทยกบัวฒิุของสวิส)  ให้ความรู้ ให้ได้
เรียนเสริม ฯลฯ  

2. วุฒกิารศึกษาเป็นจดุท่ีท าให้บริษัท เกิดความ 
สนใจ (บวกกับมีใบรับรองจากหน่วยงานของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ว่าวุฒิท่ีได้รับจากสถาบันการศึกษาใน
เมืองไทย วดัแล้วได้เทียบเท่าระดบัเดียวกัน ท าให้วุฒิบตัร 
ดนู่าเช่ือถือมากย่ิงขึน้) เป็นตวัช่วย รวมถึงเป็นใบเบิกทางท่ี
ท าให้บริษัทเลือก ท่ีจะลองเรียกมาสมัภาษณ์  ถ้าไม่มีวุฒิ 
เขาคงไม่คิดเรียก ท่ีคิดอย่างนัน้ เพราะเคยส่งใบสมคัรงาน
เข้าไปท่ีบริษัทนีพ้ร้อมวุฒิบัตร (ตอนนัน้ยังไม่มีใบรับรอง
เทียบวฒิุ) ไมเ่คยถกูเรียกสมัภาษณ์งานสกัครัง้  

3. ประสบการณ์การท างานจากเมืองไทย เป็นตวัช่วย 
ในการตัดสินให้บริษัทเลือก ท่ีจะให้โอกาสได้ถูกเรียก
สมัภาษณ์งาน และ ทดลองงาน สามารถพดูได้อย่างเต็มค า
ว่าประสบการณ์การท างานมีผลอย่างมากในกรณีท่ีเจอมา
กับตัว เอง  การสัมภาษณ์งานท า ใ ห้บ ริ ษัท เขา รู้ ว่ า 
ประสบการณ์การท างานท่ีเรามี รู้จริงหรือเปล่า แม้อาจจะ
เคยท าท่ีเมืองไทย คนละท่ี คนละบริษัท สินค้าคนละตวั แต่
แก่นแท้ของเนือ้งาน(ในสาขานัน้ ๆ ) ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศ
ไหน ภาษาใด มนัจะมีแก่นเดียวกนั กลไกหลกั ๆ จะเหมือน
หรือใกล้เคียงกนั 

4. โปรแกรม Stage professionnelle เป็นโปรแกรมท่ี 
เปิดโอกาสให้บริษัทได้จ้างงานในอตัราท่ีถูกกว่าปกติ ผ่าน
ระบบจดัหางาน  บริษัทจ่ายเงินเดือนด้วยอตัราแค ่20% (ณ 
ตอนนัน้) ให้แก่ส านักจัดหางาน เพ่ือจ่ายต่อใ ห้กับคน
ว่างงานท่ีอยู่ในระบบ  เป็นระบบ Win- Win เพราะบริษัท
ประหยัดต้นทุนค่าแรง ส านักจัดหางานประหยัดค่าใช้จ่าย
ไป 20%  ถ้าคนนัน้ท างานดี บริษัทอยากจ้างงานต่อ คน
วา่งงานคนนัน้ก็จะหลดุจากระบบได้ในท่ีสดุ    

จงึบอกได้วา่ ทัง้ 4 สว่นข้างต้นเป็นสว่นส าคญัท่ีท า
ให้ดิฉนัได้งานนี ้ ขาดข้อใด ข้อหนึง่ ไมไ่ด้  

คอร์สเรียนภาษาหรือเรียนคอมฯที่ได้รับการ
สนับสนุนจากส านักจัดหางาน คือจุดเปล่ียนหลัก ท่ีท า
ให้โอกาสในหน้าท่ีการงานเปิดกว้างขึน้  เพราะการท างาน
ให้กับบริษัทสัญชาติสวิส  ภาษาท่ีใช้ก็ยังต้องมีภาษา
ราชการของประเทศนีอ้ยู่ดี  เช่น เอกสารเวียน ใบเงินเดือน 
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ออกเป็นภาษาท้องถ่ิน   เมื่อมาอยู่ในประเทศของเขา 
อย่างไรก็ต้องให้ความส าคญักบัภาษาของเขาด้วย ควรต้อง
อา่นออก เขียนได้ เพ่ือท่ีจะสามารถสื่อสารกบัเพ่ือนร่วมงาน
ชาวสวิสได้ตอ่ไป 
เหตุจูงใจ ในการพัฒนาตนเอง ให้ได้ท างานนี ้ 

ต้องย้อนไปถงึช่วงท่ีเรียน ป.โท (สาขาวิทยบริการฯ
ต่างประเทศ  ม.รามค าแหง ส าหรับคนไทยในต่างประเทศ) 
ตอนนัน้ยงัท างานในร้านอาหารไทยอยู่ รุ่นพ่ีคนไทยในร้าน 
จะพดูเเซวกนัข า ๆ วา่  จะเรียนไปท าไม เรียนจบก็มาท างาน
ล้างจานอยู่ดี  เข้าใจว่าเขาเเซวข า ๆ เเต่เราได้ฟังเเล้วข าไม่
ออก… ตอนนัน้คิดเเค่ว่าอยากเรียนเพ่ือจะได้มีความรู้
เพ่ิมเติมให้กบัตวัเอง เป็นการลงทุนท่ีไม่มีทางขาดทุน บวก
กับอยากเรียนให้จบ ป.โท ตามท่ีเคยสัญญาไว้กับเตี่ย
และเเม่ ค าพูดของพ่ีคนนัน้  มักวนกลับมาให้ระลึกถึง
บ่อยครัง้  ถือได้ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้อยากจะลอง
พิสูจน์ตัวเองไม่ได้เเข่งกับใคร เเต่จะเเข่งกับตัวเอง และ
เพราะจงัหวะชีวิต โอกาสและโชคชะตา จงึท าให้เปลี่ยนสาย
งาน พลิกเปลี่ยนสายอาชีพได้  ค าพูดของพ่ีคนนัน้ มีเเรง
ผลกัให้เราเป็นเราได้ทกุวนันีเ้ช่นกนั  ต้องขอบคณุพ่ีเขาด้วย 
ความรู้สึกต่องานที่ท า 

เป็นสายงานท่ีถนดั ท ามาตัง้แต่อยู่เมืองไทย ชอบ
ท างานติดต่อสื่อสารกบัลกูค้า(ธุรกิจส่งออก) พอย้ายมาอยู่
ท่ีน่ี แล้วได้งานคล้ายแบบเดิม จึงรู้สกึพอใจและดีใจมาก ๆ 
ได้เรียนรู้ระบบใหม่ ๆ  เรียนรู้ระบบการท างานแบบฝร่ัง(สวิส) 
ได้เรียนรู้ระบบแนวคิด กลไก การคิดกรอง ตรวจสอบ ท่ี
แตกต่างจากระบบการท างานในเมืองไทย ท าให้โลกทัศน์ 
เป็นสากลมากขึน้  
ปัญหาและอุปสรรค และการก้าวผ่าน และคติประจ า
ใจในการท างาน 

ปัญหาการท างาน มีเข้ามาตลอด และมีหลาก
รูปแบบ ทัง้เง่ือนไขทางธุรกิจเปลี่ยนแปลง ภัยธรรมชาติ ท่ี
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้หมด ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม การ
ท างานจึงมีอะไรให้เจอ ให้ตื่นตวั เเละให้ปรับตวัตลอด อีก
เร่ืองคือ ต้องยอมรับว่า เราก็เป็นคนไทย (คนเอเชียคนเดียว

ในออฟฟิส) ในสายตาฝร่ังบางคนก็ยังไม่ยอมรับเรา แบบ
เต็มร้อย  จึงรู้สกึได้บ้างถึงการเหยียด(แบบมีมารยาท) จาก
พนักงานบางคน  แต่เพราะต้องติดต่องานแค่บางครัง้บาง
คราว จึงยกให้เป็นแค่หนึ่งจงัหวะชีวิต จะให้ชีวิตการท างาน
ราบเรียบ ไม่มีคลื่นชีวิตคงเป็นไปไม่ได้ มีเหน่ือยและมีท้อ
เหมือนทุกคน  เเต่ก็จะบอกตวัเองเสมอว่า ต้องท าหน้าที่
ให้ดีที่ สุด กว่าจะได้เข้ามาท าที่ น่ีผ่านอะไรมาบ้าง 
เหน่ือยแค่ไหน จ าไม่ได้หรือ  ถ้ายังอยากท างานท่ีน่ี 
ท างานแบบท่ีเราชอบต่อไป ก็ต้องท าหน้าท่ีนีใ้ห้ได้ ภาพวนั
เก่า ๆ ย้อนมาให้เห็นในหวัอีกครัง้  เเละมนัก็ท าให้มีแรงฮึด 
กลบัมาโฟกสัที่งานอีกครัง้  

ท้ายสุด ขอให้ทกุคนท่ีมีความหวงั เเละตัง้ใจอยาก
เปลี่ยนเเปลง ขอให้ส าเร็จตามเป้าหมายสมดงัใจ นะคะ... 

 
ล่ามสหวฒันธรรม  
(Interkultureller Dolmetscher) 

 

ผมช่ือศักดา บัวลอย ท าอาชีพนี ้มาได้ 10 ปีแล้ว
ครับ ก่อนท่ีจะมาเป็นล่าม ผมเคยล้างจาน เป็นเด็กเสริฟ 
ท างานในโรงงานมาก่อน ระหว่างท างานผมก็ เ รียน
ภาษาเยอรมนัไปด้วย เมื่อถึงช่วงท่ีอยากเปลี่ยนอาชีพ สิ่งท่ี
ท าให้คิดว่าเราน่าจะท าอาชีพล่ามได้ เพราะได้รับความ
ช่วยเหลือจากล่ามสมัครเล่น แล้วรู้สึกทึ่ง ที่ เขาช่วย
เราแปลในสิ่งที่เราไม่เข้าใจได้ และผมคิดว่า ผมก็น่าจะ
ท าได้เหมือนกนั ก็เลยไปปรึกษากบัศนูย์แนะน าอาชีพ (BIZ) 
ท่ี นั่ น เ ขาก็ ทดสอบความถนัดของผม  ด้ วยการท า
แบบสอบถาม สมัภาษณ์ว่าเรามีความชอบด้านใด ซึ่งผม
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ชอบด้านภาษา และการสื่อสาร มีปฏิสัมพันธ์กับคน ทาง
ศนูย์แนะน าอาชีพ จึงแนะน าผมเร่ืองการเรียนล่าม ซึง่เขาก็
ให้ข้อมลูวา่เรียนท่ีไหน  

เ มื่ อ  10 ก ว่ า ปี ท่ี แ ล้ ว  ค ว ามส ามา ร ถ ด้ า น
ภาษาเยอรมนัในการเรียนเป็นล่ามนัน้ อยู่ในระดบั บี 1 (แต่
ขณะนี ้ต้องบี 2 และต่อไปต้องถึงซี 1 ) ผมก็เรียนอยู่ 1 ปี
คร่ึง และต้องเก็บชัว่โมงการเป็นลา่ม 50 ชัว่โมง จึงสามารถ
สอบ เพ่ือรับใบประกาศนียบตัร และท างานได้  

ลักษณะงานที่ท า คือ เป็นงานท่ีสามคนเห็นหน้า 
คือ ผมคนแปล และผู้รับบริการ 2 ฝ่าย งานท่ีท าส่วน
ใหญ่ จะเป็นในเร่ือง การศึกษา ในโรงเรียน แปลให้แม่ 
เข้าใจในสิ่งจ าเป็นในเร่ืองเก่ียวกับการเรียนการสอนของ
บุตร เก่ียวกับสงัคมสงเคราะห์ ด้านกฏหมาย เร่ืองแยกอยู่ 
หย่าร้าง และทางด้านสาธารณสขุ  
ผมชอบงานที่ ผมท า  เพราะสนุก ไ ด้ เห็นชี วิ ตที่
หลากหลาย ภมูิใจในการได้ท าหน้าท่ีเป็นกระบอกภาษาให้
ผู้ รับบริการ  

ความยากในการท างานของผมคือ  เร่ืองภาษา
ของผู้ รับบริการ เพราะแต่ละคนมีความเข้าใจภาษาไม่
เหมือนกัน บางคนจากเมืองไทยมานาน ความเข้าใจ
ภาษาไทยไม่มาก เราต้องหาวิธีพูด ท่ีเขาจะเข้าใจได้ ส่วน
คนสวิส มกัไม่พูดภาษาเยอรมนัท่ีเป็นภาษาราชการ เขาจะ
พูดภาษาท้องถ่ิน ซึ่งมีหลายหลายท้องถ่ิน แต่เราเรียน
ภาษาเยอรมนัแบบราชการมา และอีกอย่างที่ยากคือ การ
ท่ีต้องแปลให้กบัคู่กรณีที่ทะเลาะกัน ซึง่เราจะไม่มีจงัหวะ
ในการแปลเลย วิธีแก้ปัญหาคือ ต้องบอกให้หยุด และ
อธิบายกฏของการเป็นล่ามให้ฟัง แต่เขาก็จะท าตามได้สกั
พกั ก็จะกลบัมาเหมือนเดิม  

ส าหรับใครที่สนใจจะมาเป็นล่ามสองวฒันธรรม
แบบผม สิ่งท่ีควรต้องมีคือ ภาษา การพัฒนาเทคนิค มี
สมาธิสงู ความจ าดี มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
คตปิระจ าใจในการท างาน คือ ท าให้ดีท่ีสดุครับ...... 

 
 

อาชพีพนกังานประกอบสายไฟ  
( Mitarbeiterin Kabelkonfektion) 
ช่ือ ชลกร อัคเคอร์มันน์ ช่ือเล่นว่าแปลงค่ะ ท างานเป็น

พนั ก ง านป ร ะกอบ
สายไฟ ท่ีบริษัทเอกชน
แห่งหนึ่ง ในเมืองอา
เรา งานท่ีท า คือ การ
ประกอบสายไฟ เพ่ือ
ใช้ในห้องผ่าตัด ห้อง
ท างานเป็นห้องปลอด
เ ชื อ้  (Steriler Raum) 
ส าหรับท าสายไฟชนิด
นีโ้ดยเฉพาะ และตัว

สายไฟ ก็ต้องใช้อลักอฮอล์เช็ดท าความสะอาดฆ่าเชือ้ด้วย 
แปลงต้องประกอบ ตรวจสอบงานเอง ทุกขัน้ตอนจนเสร็จ
คะ่ เดือนกรกฏาคมนี ้ก็จะท างานท่ีน่ีครบ 4  ปีคะ่ ได้ท างาน
ท่ีน่ี เพราะมีประสบการณ์ด้านนี ้6 ปีจากบริษัทเก่า ท่ีนัน่เรา
ได้เรียนรู้มากมาย และด้วยความท่ีแปลงเป็นคนตัง้ใจ 
จริงจังกับการท างานเกินร้อย ไม่เคยขาด ไม่เคยลา ถ้าไม่
เจ็บป่วยหนัก ก็จะไม่ลาเลย ท าให้ได้รางวัลเหรียญทอง
ติดต่อกัน 4 ปี และได้รับเลือกให้ไปอบรมด้าน การเช่ือม
สายต่าง ๆ ได้ใบประกาศนียบตัร เป็นการอบรมเพียง 1 วนั 
แต่ค่าอบรมแพงมาก เป็นสิ่งท่ีท าตวัเองรู้สกึภูมิใจเสมอ แต่
พอท ามาได้สกัพกั รู้สกึอิ่มตวักบังานท่ีน่ี จึงมองหางานใหม่ 
และน้องท่ีรู้จักกัน บอกว่าท่ีท างานน้อง ต้องการพนักงาน
เพ่ิม จึงเป็นโอกาสของเรามาแล้ว จึงส่งใบสมคัรไป เมื่อเขา
เห็นประสบการณ์การท างานของแปลง ซึ่งตรงกับท่ีเขา
ต้องการ แปลงคิดวา่น่ีคือข้อได้เปรียบ ท่ีท าให้ได้งานนีค้ะ่ 
อยากจะบอกว่าการท่ีได้งานนี ้การศึกษา และประวตัิการ
ท างานจากเมืองไทย ไม่มีส่วนเลย เพราะเป็นงานคนละ
อย่างกัน ท่ีเมืองไทยเคยท าเก่ียวกับการน าเข้าสินค้า 
ประเภทเสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้า น า้หอม ของตกแต่งบ้าน 
จากตา่งประเทศคะ่ เม่ือมาอยู่สวิตเซอร์แลนด์ จงึเหมือนเร่ิม
จากศูน ย์  เ ร า ต้อง เ ร่ิ ม ใหม่หมด  ตั ง้ แต่ เ ร่ื อ งภาษา 
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เพราะฉะนัน้งานอะไรท่ีท าได้ แปลงก็จะลอง ไม่เคยก็ต้อง
เคย ไม่ลองเราก็ไม่รู้  โชคดีท่ีมีโอกาสได้ลอง และท าได้ จึง
ท างานสายนีม้าตลอด  
แปลงรู้สึกมีความสุข และสนุกกับงาน เพราะมีอะไรใหม่ๆ 
ให้เห็นทุกวนั ถึงแม้จะมีปัญหาบ้าง ก็เป็นเร่ืองธรรมดาของ
ทุกงาน การท างานของแปลง เป็นการท างานเป็นทีม ซึ่ง
เพ่ือนร่วมงานส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติเหมือนเรา การ
สื่อสารเป็นสิ่งจ าเป็น เราสื่อสารกนัด้วยภาษาเยอรมนั เวลา
มีปัญหาเราก็ปรึกษากัน สามารถแสดงความเห็น ในการ
แก้ปัญหานัน้ ๆ และเราก็ผ่านมาได้ ด้วยว่าภาษาเป็นสิ่ง
ส าคญั ทกุวนันีแ้ปลงยงัไปเรียนภาษาเยอรมนัอยู่เลยคะ่ 
แปลง มีคติประจ าใจในการท างาน นัน่คือ “สู้  อดทน มีวินยั 
จ ริ งจัง  ตั ง้ ใจ  ท าใ ห้ เต็ม ท่ี  ใ ห้ งานออกมาดี ท่ีสุด ”  ท่ี
สวิตเซอร์แลนด์ ค่าตอบแทนสูงมาก เราก็ต้องท าเต็มท่ี 
เพ่ือให้ผลงานออกมาดี สมกนัใช่ไหมคะ่ ... 
 

พ ย า บ า ล บ้ า น พั ก ค น ช ร า 
(Pflegefachfrau) 
 ช่ือ ร้อยต ารวจเอกหญิง พัชรินทร์ ซัฟเฟอร์ อายุ 45 ปี 

อ า ศั ย อ ยู่ ท่ี ห มู่ บ้ า น 
Bedano  ใ ก ล้ กั บ 
เมื อ งลูกา โน่  ในคัน
โตนทิ ชิ โน่  ใ ช้ภาษา
อิตาเลี่ ยนเป็นภาษา
ท้องถ่ิน จบการศึกษา 
พยาบาลศาตรบัณฑิต
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
จากวิทยาลัยพยาบาล

ต ารวจ สถาบนัสมทบจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เคยท างาน
อยู่ห้องผ่าตัดกระดูกโรงพยาบาลต ารวจประมาณ 10 ปี 
ตอนมาอยู่ท่ีน่ีใหม่ ๆ ไม่รู้ภาษาอิตาเลี่ยนเลย รู้สึกเหมือน
ตวัเองมืดแปดด้าน เลยบอกตวัเองว่าต้องเร่ิมจากการเรียน
ภาษา และในขณะเดียวกนั ก็ค่อย ๆ เตรียมเอกสารต่าง ๆ 
เพ่ือส่งไปเทียบวุฒิพยาบาลกับ สภากาชาดสวิส ระหว่าง

เรียนภาษาก็ท าหน้าท่ีภรรยาและแม่ไปพร้อม ๆ กัน เรียน
ภาษาได้หนึง่ปี ก็สอบผ่าน ภาษาอิตาเลี่ยนระดบั B2 ตามท่ี
สภากาชาดสวิสก าหนด แล้วสภากาชาดสวิส ก็แจ้งวา่ถ้าจะ
ปรับวุฒิจากเมืองไทย ให้เทียบเท่ากับพยาบาลท่ีน่ี ต้อง
เรียนทฤษฎีเพ่ิมประมาณ 240 ชัว่โมง หลงัจากนัน้จะเลือก
สอบเพ่ือเอาวฒิุพยาบาล หรือจะเลือกฝึกงานท่ีโรงพยาบาล 
หรือบ้านพักคนชราอีก 6 เดือนก็ได้ โดยส่วนตวัแล้ว คิดว่า
ถ้าเลือกท่ีจะสอบแล้วสอบผ่าน ได้วฒิุพยาบาลมาอยู่ในมือ 
แล้วไปสมคัรงาน ทางโรงพยาบาลจะคาดหวงัว่า เราต้อง
ท างานได้เหมือนพยาบาลชาวสวิสทัว่ไป เน่ืองจากตวัเองไม่
เคยท างานท่ีน่ี น่าจะเป็นเร่ืองยากมาก ทัง้ทางด้านภาษาท่ี
ยังไม่แข็งแรงและไม่รู้ แม้กระทั่งระบบการท างานของท่ีน่ี 
ด้วยเหตุนีจ้ึงตัดสินใจเลือกฝึกงาน อย่างน้อยท่ีท างาน
จะได้ปฏิบตัิกบัเรา เหมือนนกัศกึษาฝึกงานคนหนึง่ ท่ีเข้ามา
เรียนรู้การท างานท่ีนัน่ หลงัจากนัน้ก็เร่ิมต้น หาท่ีฝึกงานโดย
การส่งจดหมายไปตามโรงพยาบาล และบ้านพักคนชรา
ต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่มีต าแหน่งว่าง รอจนท้อ 
และถอดใจ ไมใ่ช่เร่ืองง่ายเลย ท่ีจะมีใครรับเราเข้าฝึกงาน 
และแล้วเราก็ได้รับจดหมายตอบรับการฝึกงานจากบ้านพกั
คนชราแห่งหนึง่ นดัสมัภาษณ์ และรับเราเข้าฝึกงานในท่ีสดุ 
วันแรกของการฝึกงานตื่นเต้นมาก  ไปถึงท่ีท างานแต่
เช้าตรู่ ก่อนเวลาเกือบชั่วโมง เพ่ือนร่วมงานมีท่าทางเป็น
มิตรดี ค่อยเบาใจไประดบัหนึง่ แต่เร่ืองภาษานะสิ ฟังรู้เร่ือง
บ้างไม่ รู้ เ ร่ืองบ้าง ศัพท์ทางการแพทย์ก็ใ ช้เป็นภาษา
อิตาเลี่ยนหมด ทีนีก้็บอกกบัตวัเองว่า ต้องสงัเกตแุละจดจ า
ว่าเขาท างานกันอย่างไรบ้าง ต้องจดทุกอย่างและท่ีส าคญั
ถ้าไมรู้่ไมเ่ข้าใจให้ถาม แตว่า่จะให้ถามไปซะทกุเร่ืองก็คงไม่
ดีนัก ต้องรักษาภาพพจน์ของพยาบาลไทยไว้บ้าง ในท่ีสุด
การฝึกงานก็ผ่านไปด้วยดี การประเมินผลเป็นท่ีน่าพอใจ 
เพ่ือนร่วมงานให้เกียรติ สอนงานด้วยความเตม็ใจ ท าให้เรา
รู้สกึได้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของทีมการท างาน แม้ว่าเราจะมี
จุดอ่อนเร่ืองภาษา แต่ทุกคนเข้าใจ ให้ก าลงัใจและบอก
กบัเราว่า ถ้าพวกเขาต้องพูดภาษาไทย คงท าได้ไม่ดีเท่ากบั
เราท่ีพดูภาษาอิตาเลียนของพวกเขา  
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ระหว่างฝึกงานหัวหน้าพยาบาลบอกกับเราว่า ให้ฝึกงาน
อย่างสบายใจ เพราะทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางท่ีดี และ
ในท่ีสุดผู้ อ านวยการก็เรียกไปพบ บอกว่าจะรับเราเข้า
ท างานต่อท่ีน่ีเลย หลงัจากนัน้เราก็ได้ท างานเป็นพยาบาล
ประจ าท่ีน่ี พร้อมกับได้รับหนังสือรับรองวุฒิพยาบาลจาก  
สภากาชาดสวิส  

จากวนันัน้ถงึวนันีก้็ท างานในต าแหน่งพยาบาลที่
บ้านพักคนชราแห่งนีม้า 6 ปี เป็นท่ียอมรับของเพ่ือน
ร่วมงาน มีความสุขในการท างาน และคิดว่าตัวเองก็เป็น
พยาบาลไทยท่ีมีศักยภาพคนหนึ่ง ส าหรับคติของการ
ท างานนัน้ เราเช่ือว่า คนขยนั ตัง้ใจท างาน ซื่อสตัย์และรัก
ในวิชาชีพ  มีน า้ใจกบัเพ่ือนร่วมงาน สามารถท างานท่ีไหนก็
ได้โดยไม่มีปัญหา เหมือนครัง้หนึง่มีคนเคยพดูกบัเราว่า ไม่
ส าคัญหรอกว่าฉันท างานที่ไหน แต่ส าคัญที่ ว่าฉันได้
ท างานกับเธอหรือเปล่า ฟังแล้วก็เหมือนน า้หล่อเลีย้งใจ
และเพ่ิมพลังในการท างานมากขึน้ และอีกครัง้ท่ีเรารู้สึก
ปลืม้มากคือ หัวหน้าตึกได้เขียนการ์ดท่ีแปลเป็นไทยว่า 
ขอบคุณส าหรับความร่วมมือในการท างานที่ เป็นมือ
อาชีพ ในชีวิตของเขาไม่คิดว่าจะเจอผู้ ร่วมงานแบบเราท่ี
ขยันและมีน า้ใจอย่างนี ้และน่ีก็คือหนึ่งก าลังใจในการ
ท างาน 

ตอนนีรู้้สึกว่าตัวเองมีความมั่นคงในชีวิต และ
สามารถจะใช้ชีวิตอยู่ได้โดยไมต้่องพึง่พาใคร วนัหนึง่ถ้าเกิด
อะไรขึน้กบัชีวิต สามีอาจจะไมรั่กเราแล้ว หรือมีอนัต้องจาก
ลากัน เราก็สามารถดูแลลูก ๆ ได้ด้วยตัวเราเอง การท่ีจะ
ผ่านพ้นช่วงชีวิตนีไ้ปได้ สิ่งแรกที่ต้องมีคือ ความตัง้ใจที่
แน่วแน่ ต้องมีเป้าหมายของชีวิต  ทัง้ของตัวเองและ
ครอบครัว หลงัจากนัน้ต้องลงมือท า มีบางคน รวมทัง้ตวัเอง
เคยรู้สึกท้อแท้ สิน้หวงัทัง้ ๆ ท่ียังไม่เร่ิมต้น ฉะนัน้ขอให้ทุก
คนเช่ือว่า ไม่มีอะไรท่ีเราท าไม่ได้ถ้าเราตัง้ใจและมีความ
พยายาม  

ถ้าใครอยากได้ค าปรึกษาและค าแนะน าท่ีสามารถ
เป็นประโยชน์ได้ ยินดีนะคะ ขอเป็นหนึง่ก าลงัใจให้ทกุคน สู่
อาชีพในฝันนะคะ สู้  ๆ คะ่... 

พนักงาน ดูแลห้อ งพ ักในโรงแรม 
(Zimmermädchen) 
 ช่ือนวลจันทร์ ธาตุวิสัย-ฟอยส์ อยู่ท่ีน่ีและท างานเป็น

พ นั ก ง า น ดู แ ล
ห้องพกัในโรงแรม 
ซิลเบอร์ฮอร์น ท่ี
เลาเทอบรุนเน่น 
(Lauterbrunnen) 
มาได้ 9 ปีแล้วค่ะ 
ต อ น ม า อ ยู่ ท่ี น่ี
ใหม่ ๆ เป็นคนอยู่
เ ฉ ย  ๆ  ไ ม่ เ ป็ น 

พอดีสามีท างานการรถไฟ เขาเป็นลกูค้าประจ าของโรงแรม
นี ้สามีจึงถามเจ้าของโรงแรมให้ ว่ามีงานอะไรให้ภรรยาท า
ได้บ้าง เจ้าของโรงแรม จึงให้ไปลองท างานดู โดยช่วง
อาทิตย์แรก ให้ตามดูการท างานของพนักงานเก่า แล้ว
ตอ่มาก็ปลอ่ยให้เราท าคนเดียว แตเ่ขาก็จะเข้ามาตรวจสอบ
ว่าเราท างานเป็นอย่างไร และสอบถามกบัพนกังานท่ีท าใน
แผนกเดียวกนัด้วย พอผ่านไปประมาณเดือนกวา่ ๆ เราก็ท า
สญัญาท างาน ในอตัรา 80 เปอร์เซ็นต์ เป็นการท างานราย
ชัว่โมง งานท่ีท า คือ ดแูลท าความสะอาดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับการเข้าพักของแขก เช่น ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้อง
อาบน า้ ห้องส้วม จัดการความเรียบร้อยภายในห้องพัก 
รวมทัง้ทางเดินหน้าห้องพัก ท ามาได้ 2 ปี ก็ได้ไปท างาน 
ตรงฝ่ายจัดบุฟเฟ่อาหารเช้า บางทีก็เสริฟ เพราะช่วงนัน้มี
พนกังานป่วย จึงใช้วิธีดงึพนกังานจากแผนกอื่นมาใช้ ด้วย
ความท่ีตวัเองเป็นคนอยากรู้ อยากลอง เจ้านายถามหรือจะ
ให้ท าอะไร ก็จะลองท าหมด ไมม่ีการบอกวา่ ท าไมไ่ด้ ถงึแม้
ไม่เคยท า ก็จะลองท า ถ้าเขาจะสอน หรือบอกว่าต้องท า
อย่างไร เดี๋ยวนีจ้ึงช่วยท าหน้าท่ีได้หลายอย่าง ตัง้แต่เป็น
พนักงานเก็บเงิน ช่วยฝ่ายต้อนรับแขก พาแขกไปท่ีห้อง 
อธิบายวา่อะไรอยู่ตรงไหน ใช้อย่างไร  
มีความสุขกับงานท่ีท า เพราะเป็นคนไม่เร่ืองมาก ง่าย ๆ  
ท างานแบบไม่มีข้อแม้ ท าอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหน ก็ง่าย 
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เพ่ือนร่วมงานเป็นชาวโปรตเุกส สเปน สวิส เราไม่ไปว่าใคร  
ท าหน้าท่ีของเราให้ดี ถึงแม้บางคนจะบ่นว่าเราท างานช้า 
พอเขาท างานช้า เราก็ปล่อยเขา ไม่ไปต่อว่าเขา ว่าเธอก็ท า
ช้า คิดเพียงว่าเรามีความสขุ เจ้านายมีความสขุกบังานของ
เรา จ่ายเงินเราครบและตรงตามเวลาก็พอ คนอื่นก็เป็นเร่ือง
ของเขา ไมเ่ข้าไปยุ่ง 
การเคยท างานเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ เมืองไทย มี
ส่วนมากในการท างานท่ีน่ี เพราะเป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้เรา
เป็นคนใฝ่รู้ เคยชินกบัการท างานเยอะ และยุ่ง รู้จกัคิด และ
วางแผนขัน้ตอนในการท างาน เพราะบางวนัมีพนักงาน 3 
คน รับผิดชอบคนละ 4 ห้อง ให้งานเสร็จภายในเวลาก่ีโมง 
การวางแผน การท างานให้เสร็จทนัเวลามีความส าคญั และ
รู้ว่าเราจะผ่อนแรงกับงานหนัก เช่นการปูเตียงอย่างไร ให้
หลงัอยู่กบัเราได้นาน ๆ ไม่เจ็บด้วยเวลาอนัรวดเร็ว เพราะท่ี
นอนท่ีน่ีคอ่นข้างหนกั แล้วเราต้องยกปเูตียงคนเดียว  
ปัญหาในที่ท างาน ก็มีบ้าง เช่นเร่ืองการเอาเปรียบกัน 
เพราะเราท างานเป็นทีม พอใครท างานไมเ่สร็จ เพราะท าช้า 
หรือไม่ใส่ใจในงาน คนท่ีท าเสร็จก่อน ก็ต้องไปช่วย เพ่ือให้
งานเสร็จ คนท่ีเป็นตวัปัญหา คือคนท่ีท างานมีค่าจ้างราย
เดือน พวกนีค้งคิดว่าท าช้าท าเร็ว ก็ได้เงินเดือน อีกอย่างคือ 
เพ่ือนร่วมงานชอบคุยกันด้วยภาษาของพวกเขา ไม่ว่าจะ
เป็นภาษาสเปน หรือโปรตเุกส เราไม่เข้าใจ และบางทีก็คยุ
เสียงดงั ท าให้ร าคาญมากกวา่  
คติในการท างาน คือ ท างานให้เต็มท่ี ให้เขายอมรับ  และ
รู้สกึเสียดายเม่ือเราต้องจากเขาไป  
สิ่งท่ีอยากฝากกับเพื่อนพี่น้องคนไทย ที่อยากมีงานท า 
คือ อย่าตัง้ข้อแม้มาก เช่น งานหนักไป ยากไป หรือต ่า
เกินไป และขอบอกว่า ถ้าจะท างาน การไม่ได้ภาษาของท่ีน่ี 
ไม่ได้เป็นอุปสรรคท่ีใหญ่โตอะไร ตัวเองรู้สึกภูมิใจ และมี
คุณค่าท่ีมีรายได้ เป็นของตวัเอง สามารถช่วยเหลือเจือจุน
ญาติพ่ีน้องท่ีเมืองไทย มีเงินส่วนตวัใช้ในสิ่งท่ีเราอยากได้ 
และก็น าเงินท่ีได้จากการท างาน ไปเรียนภาษาเพ่ิมเติมได้
ด้วย ถงึแม้จะยงัไมเ่ก่ง แตก่็พดูคยุกบัใครเขารู้เร่ืองคะ่.... 

 

ผูบ้รบิาลผูสู้งอายุ (Pflegehelferin)  
ช่ือพรพมิล กุลบุตร-ไม้สเตอร์  

จบปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ
ทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา มีประสบการณ์การ 
ท างานบญัชีมา 15 ปีจากเมืองไทย ก็ไม่คาดคิดว่าจะได้มา
อยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเพราะบุพเพสนันิวาสจึงได้
พบรัก และแต่งงานกับนักป่ันจักรยานอาชีพท่ีเพ่ิงกลับมา
จากการป่ันจกัรยานรอบโลก  
ชีวิตการท างาน เมื่อก่อนใช้ช่ือว่า Altersheim Muri Bern 
และเปลี่ยนเป็นช่ือ Alterzentrum Alenia เข้ามาท างานท่ีน่ี
ได้เพราะแม่ของแฟนท างานอยู่ท่ีน่ี และบ้านพกัของเรา อยู่
ติดกบัท่ีท างานของแม ่ก็เลยเดินไปสอบถามขอท างาน ตอน
นั ้น คิ ด แ ค่ ว่ า ต้ อ ง ก า ร เ รี ย น รู้ ภ า ษ า เ ย อ ร มั น แ ล ะ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวสวิส เร่ิมท างานท่ีน่ีครัง้
แรก 1 มีนาคม 2003 จนถึงปัจจุบนัท างานท่ีน่ีมาแล้ว15 ปี
ท างาน 80 % คือ ดแูลคนชรา หน้าท่ีจะเปลี่ยนแปลงทุกวนั
แล้วแต่เราจะได้รับมอบหมายให้ท าอะไร เช่นวนัจันทร์กับ
วันพฤหัสบดีน าเสือ้ผ้าท่ีซกัจากรถท่ีเค้าเอามาส่ง ส่งตาม
ห้องพัก วนัองัคารอาบน า้ตามตาราง ส าหรับผู้สูงอายุท่ีไม่
สามารถท าเองได้ เก็บท่ีหลับท่ีนอน หรือปลุกตื่นเช้า ชั่ง
น า้หนกั ช่วยเช็ดตวั เช็ดหน้า ช่วงเวลา14-15.30 น.ของทุก
วนั จดัท าน า้ชาไว้ให้ หรือถ้าใครต้องการดื่มในห้องพกั ก็ชง
ไปให้ และช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน ถ้าเขาไมเ่สร็จ หรือมีงาน
เยอะ ช่วยห้องอาหารเสริฟ ป้อนอาหาร ถ้าวนัไหนอากาศดี
พาเดินเลน่ ฯลฯ  
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วุฒิการศึกษาจากไทย  ไม่ได้มีส่วนให้ได้งานนี ้แต่การ
เรียนภาษาในสวิตเซอร์แลนด์มีสว่นให้ได้งานนีม้าก ๆเพราะ
คิดเสมอว่าถ้าเราได้ภาษา จะท าให้เราได้งานเสมอยอมรับ
นะคะเมื่อต้องมาใช้ชีวิตในต่างแดน ต้องปรับตัวและต้อง
เรียนรู้ในความแตกต่างของความเป็นอยู่มากมายบางครัง้
ท าให้น า้ตาไหล บางครัง้ท าให้ฉันหัวเราะ บางครัง้ก็เหงา
คิดถึงบ้านเกิด พ่อแม่ญาติพ่ีน้อง และสิ่งท่ีประทับใจ คือ
ความรักของสามี ท่ีมีให้ คอยเป็นก าลงัใจเวลามีปัญหาจาก
ท่ีท างาน อยากบอกวา่ ภาษาท้องถ่ินและภาษาเยอรมนั เรา
ต้องเรียนรู้ เราถึงจะอยู่ได้อย่างมีคุณภาพและท างานก้าว
ผ่านอปุสรรคตา่ง ๆ ได้ดี  
เหตุจูงใจให้ท างานนี ้คือ เราได้เห็นชีวิตบัน้ปลายไม้ใกล้
ฝ่ังของผู้คนซึ่งอาศยัอยู่บ้านพักคนชรา บางคนมีลูกหลาน
มาเย่ียมทุกวัน บางคนไม่มีใครมาเย่ียมเลย บางคนสามี
ภรรยาตายจากกัน คนอยู่เป็นทุกข์ เศร้าใจเสียใจหรือบาง
คนนอนรอวันตาย ด้วยโรคภัยไข้เจ็บ กับคนชราเราต้อง
เข้าใจ และเอาใจใส่ เหมือนกบัเรารักพ่อแม่เราแบบไหนเรา
เอาความรักนัน้ให้เขา เราก็จะได้รับตอบกลบัมาเขาสมัผสั
ได้ หัวหน้าเคยพูดเสมอว่า เห็นสิ่งท่ีฉันท าให้คนชรามัน
ออกมาจากความรู้สกึข้างใน คนแถบยุโรป มีน้อยท่ีจะอ่อน
น้อมออ่นโยน เหมือนคนไทย  
เพราะชีวิต คือการต่อสู้ จงเป็นอยู่ด้วยความอดทน ฉัน
อยากเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยท าให้คนชราท่ี น่ีมีความสุขมี
รอยยิม้เหมือนกับท่ีเขาพูดเสมอว่า ฉันเป็นดอกไม้บาน
สะพร่ัง จะเหน่ือยแค่ไหนรอยยิม้พิมพ์ใจ ส่งให้เสมอเพราะ
ฉนัมาจากสยามเมืองยิม้  
คติประจ าใจ : จงท าดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัย ไม่มีใคร เค้า
อยากเห็นเราเด่นเกิน จงอ่อนน้อมแต่มิใช่อ่อนแอ อย่านอน
ตื่นสายอย่าอายท ากิน อย่ามิ่นเงินน้อย อย่าคอยวาสนา 
ก้าวทีละนิด ชีวิตจะไม่พลาด อย่าลืมตัวจะมัวหมองจง
ภมูิใจในสิ่งท่ีตนมี และอยู่อย่างพอเพียงคะ่….. 
  
 
 

นกัวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ  
ชื่ อปณิ ธี  ดอ เดอแล ร์   
ท างานที่บริษัท Services 
industriels de Genève 
(SIG)  แผนก SIG Telecom  
(SIG เป็นบริษัทท่ีให้บริการ 
ไฟฟ้า น า้ประปา แก๊ซ และ
ให้เช่าสายใยแก้วน าแสง 

(Fiber Optics) ข อ ง รั ฐ เ จ นี ว า ) 
จบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และปริญญาโท 
Master of Computer Science, University of Ottawa, 
Canada  
ลักษณะงานที่ท า คือ รับผิดชอบดูแลระบบท่ีใช้จัดการ
กระบวนการให้เช่าสาย fiber optics และระบบอตัโนมตัิท่ี
เก่ียวข้อง ตลอดจนปรับแต่งระบบ (customization) ตาม
ความต้องการของลกูค้าภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 
หางานอย่างไร เร่ิมมาอยู่ท่ีประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี 
ค.ศ. 2009  ช่วงปีแรกก็ เ รียนภาษาฝร่ังเศสหลักสูตร 
intensive ประมาณ 10 เดือน จากนัน้ก็สอบ TCF (Test de 
connaissance du français) เพ่ือวัดระดับความสามารถ
ด้านการใช้ภาษาฝร่ังเศส ตอนนัน้สอบได้ระดบั B2 คะ่ ด้วย
ความเป็นคนท่ีไม่ค่อยมีทกัษะด้านการเรียนภาษาต่างด้าว
เลย ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาฝร่ังเศส ดงันัน้
ในช่วงระยะเวลา 10 เดือนนัน้ พยายามตัง้ใจเรียนและ
ทุ่มเทมาก ๆ ท าการบ้าน ท่องศพัท์ พยายามดทีูวีช่องภาษา
ฝร่ังเศส และไม่เคยโดดเรียนถ้าไม่มีเหตุจ าเป็นจริง  ๆ 
เพราะวา่คา่เรียนแพงมากคะ หลงัจากเรียนเสร็จก็มาท า CV 
ใหม่ และแนบผลสอบ TCF ไปกับเอกสารสมัครงาน และ
สมคัรไปตามบริษัท ต่าง ๆ ตามเว็บไซต์จดัหางาน แต่ทัง้นี ้
ทัง้นัน้ Connection เป็นสิ่งส าคญัมาก ๆ ในการได้งานค่ะ 
ตวัเองโชคดี เพราะวา่ บริษัทท่ีเพ่ือนสามีท างานอยู่ ต้องการ
คนมาท างานเร่งด่วน ณ ขณะนัน้ เพราะว่าบริษัทเพ่ิง
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ประมลูโครงการใหมไ่ด้ และต้องเร่ิมโปรเจคเลย ก็เลยสมคัร
และก็ได้เร่ิมงานแรกที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยคะ 
ปัญหาและอุปสรรคอันดับแรกของพวกเราเลย คือ เร่ือง
การใช้ภาษา ช่วงแรก ๆ บางที เราฟังไมค่อ่ยเข้าใจหรืออา่น
อีเมลจากเพ่ือนร่วมงาน หรือเจ้านายไมเ่ข้าใจ ต้องกล้าถาม
ให้เขาอธิบาย คนสวิสโดยทัว่ไป จะมีความเข้าอกเข้าใจใน
จดุนีด้ี เพราะวา่เวลาท่ีเขาสื่อสารกนัเอง เช่นคนในเจนีวาใช้
ภาษาฝร่ังเศส กับคนซู ริคใช้ภาษาเยอรมัน (หรือสวิส
เยอรมนั) เขาก็ยงัต้องใช้ความพยายามในการสื่อสารกนัเอง
เลยคะ่ หรือเร่ืองท่ีเราไม่มีความรู้ ต้องกล้าถาม และไม่อาย
ที่จะบอกว่า เราไม่รู้นะ ปัญหาอีกอย่างหนึง่คือ วฒันธรรม
การท างานท่ีต่างกนัของคนไทยและคนสวิส คือท่ีเมืองไทย
เรารับราชการมาก่อน เวลานายสัง่งานมา เราก็จะไม่กล้า
แย้ง แต่ท่ีน่ีเจ้านายจะชอบมาก เวลาเราแสดงความคิดเห็น
ขัดแย้งกับท่ีเขาสัง่มาแบบมีเหตุผล และอ่อนน้อมถ่อมตน
ทัง้นีอ้าจใช้ไม่ได้กับทุกคนนะคะ ต้องพยายามสังเกตุ
เจ้านายเราด้วยว่า พืน้ฐานธรรมชาติเขาเป็นคนแบบไหน 
เ ร า ค ว ร จ ะ ใ ช้ วิ ธี ใ ด ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร กั บ เ ข า ดี 
คติในการท างาน : ได้คตินีม้ีจากการอ่านหนงัสือเล่มหนึง่ 
คือ เวลาท่ีเกิดปัญหาขึน้ ให้เราตัง้สติก่อนวา่ มนัเป็นปัญหา
จริง ๆ หรือ เป็นเพียงความไม่สะดวกเล็ก ๆ น้อย ๆ ถ้าเป็น
อย่างหลัง ก็แก้ได้ง่าย หรือว่า ถ้าเป็นปัญหาจริง ๆ เราก็
พยายามแก้ปัญหาไป แต่ถ้าพยายามเต็มท่ีแล้ว และมัน
เหนือการควบคมุของเรา ก็ต้องท าใจปลอ่ยให้มนัผ่านไปคะ 
อ ย า ก ฝ า ก ไ ว้ ส า ห รั บ ค น ที่ ก า ลั ง ห า ง า น ท า 
นะคะ ขอแนะน าให้ไปเรียนภาษาเพ่ิมเติมคะ หรือส าหรับ
คนท่ีมีความสามารถด้านภาษาดีแล้ว ก็แนะน าให้ไปสอบ
วดัระดบัไว้ เพ่ือใช้ประกอบการสมคัรงาน ระหว่างรองาน ก็
อย่าเครียดมาก ใช้เวลาไปกับการพัฒนาทักษะต่าง  ๆ 
เพ่ิมขึน้ และพยายามรู้จักคนท่ีอยู่ในสายงานเดียวกับเรา 
เพราะบางทีการได้งานก็มาจากคนเหล่านี ้หรือจะไปท างาน
อาสาสมคัรตา่ง ๆ เพ่ือฝึกภาษาและรู้จกัคนเพ่ิมขึน้….. 
       ล าดวนหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่เพื่อนสมาชิก จะได้รับประโยชน์
จากเร่ืองราวการท างานของเพื่อนชาวไทยของเรานะคะ  

ถามมา ตอบไป 
โดย พ่ีหญิงไทย 

ถาม : ลูกชายมีสูติ
บตัรไทย แตไ่มไ่ด้แจ้ง
เข้าทะเบียนบ้านไทย 
ขณะนี  ้อายุ  19  ปี  
(ศึกษามหาวิทยาลัย 
ท่ี ป ร ะ เ ท ศ
ส วิ ต เ ซ อ ร์ แ ล น ด์ ) 

อยาก  ท าให้ถกูต้อง มีขัน้ตอนอย่างไร 

ตอบ: ให้คุณน าสูติบัตรไทยนัน้ ไปแจ้งเข้าทะเบียนบ้าน 
(ในเมืองไทย) ณ อ าเภอท่ีคณุมีช่ืออยู่ หรือเข้าทะเบียนบ้าน
ใด ซึง่เจ้าบ้านเขาอนุญาต เมื่อได้แจ้งเข้าทะเบียนบ้านแล้ว 
ลูกของคุณสามารถขอท าบัตรประชาชน (กฏหมาย 
ก าหนดให้ประชาชนไทย ท าบัตรประชาชนได้ ตัง้แต่อายุ
ครบ 7 ปี) ได้เลขประจ าตวั 13 หลกั บตัรประชาชนนัน้ถือวา่
ส าคัญ เพ่ือใช้ในการติดต่อราชการ ติดต่อหน่วยงานและ
ธุรกิจ ทกุสาขา  กบัใช้ท าธุรกรรมทกุประเภท 
 

ถาม: ลูกชายเป็นทหารท่ีสวิตเซอร์แลนด์แล้ว ต้องไปเป็น
ท ห า ร ท่ี ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ห รื อ ไ ม่ 

ตอบ: ลูกจะไม่ได้รับการยกเว้น นั่นคือ ต้องไปรับการ
เกณฑ์ทหารท่ีประเทศไทยด้วย ตามพระราชบัญญัติรับ
ราชการทหาร พ.ศ. 2497 ได้ก าหนดไว้ว่า ชายท่ีมีสญัชาติ
เป็นไทยตามกฎหมาย มีหน้าท่ีรับราชการทหารด้วยตนเอง
ทกุคน 

ถาม: ค าวา่ “ทหารกองเกิน” มีความหมายอย่างไร 
ตอบ: เม่ือมีอายคุรบ 17 ปีบริบรูณ์ ย่างเข้า 18 ปี และยงั
ไมถ่งึ 30 ปีบริบรูณ์ เป็นผู้อยู่ในระหวา่งท่ีจะต้องเข้ารับ
ราชการทหารกองประจ าการ จงึต้องไปแสดงตนเพ่ือ
ลงบัญชีเป็นทหารกองเกนิ ภายในปีพทุธศกัราชนัน้ ผู้ ท่ี
ไมส่ามารถไปลงบญัชีทหารกองเกินด้วยตนเองได้ ต้องให้
บคุคลซึง่บรรลนิุติภาวะและเช่ือถือได้ไปแจ้งแทน ถ้าไมม่ีผู้
ไปแจ้งลงทะเบียนทหารกองเกินภายในก าหนด ถือวา่ผู้นัน้
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หลีกเลี่ยงขดัขืนไมม่าลงบญัชีทหารกองเกิน จะต้องระวาง
โทษจ าคกุไมเ่กิน 3 เดือน หรือปรับไมเ่กิน 300 บาท หรือ 
ทัง้จ าทัง้ปรับ 
การนับอายุ และการขึน้บัญชี อา่นรายละเอียดใน
บทความ การเกณฑ์ทหาร ในวารสารฉบบันี ้
 

ถาม: การขอผ่อนผันการรับเลือก หรือรับเกณฑ์ทหาร 
ก ร ณี ยั ง เ รี ย น ห นั ง สื อ  มี วิ ธี ก า ร อ ย่ า ง ไ ร 

ตอบ: วิธีการขอผ่อนผนัดงัท่ีกลา่วแล้วในฉบบันี ้เร่ืองการ
เกณฑ์ทหาร (ในหมายเหตุ  3) ซึ่งนั่นคือ ลูกของคุณได้
ขึน้บญัชีทหารกองเกินแล้ว (เมื่ออายุครบ 17 ปี ย่าง 18 ปี) 
(รับใบ สด. 9) และรับหมายเกณฑ์แล้ว (เมื่ออายุครบ 20 ปี 
ย่าง 21 ปี) (ได้รับใน สด. 35) ซึ่งเป็นใบแจ้งวนัท่ีต้องไปรับ
คดัเลือก ถ้าต้องการขอผ่อนผนั ให้ด าเนินการลว่งหน้า ก่อน
จะถึงวัน ท่ี รับคัดเลือก (ปกติ มีการคัดเลือก ในเดือน
เมษายน) โดยน าเอกสารย่ืนแก่สัสดี ซึ่งเอกสารนัน้ๆจะ
ได้รับการพิจารณา และส่งต่อขออนุมัติ จากผู้ ว่าราชการ
จงัหวดั  
 

ถ า ม :  ผ่ อ น ผั น ไ ด้ น า น เ ท่ า ไ ร 

ตอบ: จนกว่าจะจบหลกัสตูร ไม่เกินปริญญาตรี แล้วลกูก็
สามารถจะเรียนปริญญาตรี ได้อีกหลายๆสาขา แล้วก็ขอ
ผ่อนผนัไปยาวไปอีก ส าหรับคนไทยท่ีศกึษาในต่างประเทศ 
สามารถย่ืนเอกสารขอผ่อนผันได้นานตามระยะเวลาของ
หลกัสูตร  แต่ส าหรับคนไทยท่ีศกึษาในประเทศ จะต้องย่ืน
เร่ืองขอผ่อนผนัปีละครัง้ จนกวา่จะจบหลกัสตูร 
 

ถาม: หลังจากเรียนจบแล้ว ต้องด าเนินเร่ืองต่อ อย่างไร 
ตอบ: เมื่อเรียนจบหลกัสตูรแล้ว ก็ไปแจ้งเพ่ือขอรับหมาย
เกณฑ์ ซึ่งในหมายนัน้จะแจ้งก าหนดวันท่ี เพ่ือไปรับการ
คดัเลือก (จบัใบด า ใบแดง) ในปีถดัไป (เดือนเมษายน) แต่
ถ้าเรียนจบหลักสูตร เมื่ออายุเกิน 30 ปีแล้ว ก็จะไม่มีการ
คดัเลือก เพียงถูกปลดจากทหารกองประจ าการ เป็นทหาร
กองหนนุ 

ถาม: พ้นการเกณฑ์ทหารเม่ืออายเุท่าไร 
ตอบ: ค าวา่พ้นการเกณฑ์ทหาร ยงัหมายถงึการต้องไป
รับการเกณฑ์ และรับคดัเลือก ระหวา่งอาย ุ18 ปี จนถงึ 29 
ปี บริบรูณ์ แล้วเม่ืออายคุรบ 30 ปี บริบรูณ์ จะถกูปลดเป็น
ทหารกองหนนุ  
แตก่ารปลดจากการเป็นทหาร นัน้ เมื่อชายผู้นัน้มีอายุ
ครบ 46 ปี บริบูรณ์ 
 

ถาม: จริงหรือไม ่ท่ีมีผู้พดูวา่ บางประเทศมี “ข้อตกลง”กบั
ประเทศไทย วา่ถ้าเป็นทหารในประเทศหนึง่แล้ว ไมต้่อง
เป็นทหารในอีกประเทศหนึง่     

ตอบ: ขอตอบโดย ใช้ค ายืนยนัของท่านอยัการสงูสดุ จาก
ส านกังานอยัการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหวา่ง
ประเทศ และส านกังานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชน วา่ประเทศไทยไมไ่ด้ท าสนธิสญัญา 
หรือข้อตกลง ในเร่ืองการเกณฑ์ทหารของชายไทย ท่ี
เก่ียวข้องกบัประเทศใดๆทัง้สิน้ 
 

ค าถาม เร่ืองการเกณฑ์ทหารในประเทศไทย ยังมี
ต่อเน่ือง มีผู้สนใจจ านวนมาก การเข้ารับราชการทหาร มี
ผลดีต่อผู้ ท่ีมีจุดประสงค์ ว่าในอนาคตต้องการไปท างานใน
ประเทศไทย การเข้ารับสมคัรงาน อาจต้องใช้เอกสารการ
ผ่านการคดัเลือกทหาร ..... 
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รายงานการประชมุสามญัประจ าปี 
สมาคมหญงิไทยเพือ่หญงิไทย สวติเซอรแ์ลนด ์

 
วนัเสาร์ท่ี 2 มิถนุายน พ.ศ. 2561/ค.ศ. 2018 
ณ Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14  เวลา 10.00 – 18.00 น. 
10:00 น. ลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชมุ 
10:30 น. คณุจารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต ประธานสมาคมหญิงไทยฯกลา่วต้อนรับสมาชิกและผู้ ร่วมงานทกุทา่น 
➢ เร่ิมด้วยการเลือกผู้นบัคะแนนโดยสมาชิก ซึง่ได้แก่ คณุสมบตั ิมากลัน่ –เรอบิเย  เป็นผู้ ได้รับเลือก 
➢ ประธานรายงานการประชมุสามญัประจ าปี 2017 ท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุ  
➢ พรพรรณ เวงเงอร์ เหรัญญิก รายงานการเงินรายรับรายจ่ายตลอดปี 2017   
➢ ผู้ตรวจสอบบญัชีประจ าปี 2017 ชาวไทย คือ คณุนาตาลี เลมนัน์  และผู้ตรวจสอบบญัชีชาวสวิส คือ คณุ Daniel 

Rufer ไมส่ามารถมารายงานด้วยตวัเอง จงึได้มอบให้คณุกลัยา ฟิงค์ เป็นผู้อา่นผลของการตรวจสอบบญัชี 
ทัง้สองท่านได้ตรวจสอบบญัชีอย่างละเอียดรอบคอบ และรายงานวา่ รายรับ รายจ่าย งบดลุบญัชีถกูต้อง และ
สมาชิกลงมติเป็นเอกฉนัท์รับรองงบดลุบญัชีประจ าปี ค.ศ. 2017 

➢ ประธานรายงานกิจกรรมตา่งๆของสมาคมหญิงไทยฯของปี ค.ศ. 2017 และแผนงานปี ค.ศ. 2018 

12.00-13.15 น. รับประทานอาหารร่วมกบัท่านเอกอคัรราชทตูและคณะวิทยากรจากกรมอยัการสงูสดุ 
ภาคบ่าย 
13.30 น.    เอกอคัรราชทตูนายจกัรี ศรีชวนะ กลา่วเปิดงาน 
13.30 น.    บรรยายกฎหมายหวัข้อตา่ง ๆ โดยวิทยากร จากส านกังานอยัการสงูสดุ ประเทศไทย 
➢ เร่ิมด้วยเร่ือง การได้มาซึง่สญัชาตไิทย โดยนางกอร์บกลุ วินิจนยัภาค 
➢ ตอ่ด้วยเร่ือง การเกณฑ์ทหารของชายไทย บรรยายโดย นายยรรยง เดชภิรัตนมงคล  
➢ หวัข้อ กฎหมายครอบครัวและทรัพย์สนิ โดยนางสาวจนัทนี พงศ์สภุาพชน อยัการผู้ เช่ียวชาญ 
➢ หวัข้อ กฎหมายท่ีดิน บรรยายโดย นางสาวมชัฌิมา บริสทุธ์ิ อยัการประจ าส านกังานอยัการสงูสดุ 
➢ หวัข้อสดุท้ายคือ การลกัพาเดก็ข้ามชาติโดยผู้ปกครอง บรรยายโดยนางรินฤทยั ชชัวาลวงศ์ พนมวนั อยัการประจ า

ส านกังานอยัการสงูสดุ 
ระหวา่งการอบรม มีการซกัถาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์กนัมากมายหลากหลาย และเม่ือจบการบรรยายเปิดโอกาสให้
ปรึกษาสว่นตวัด้วยจ านวน 20 ราย จนเวลาประมาณ 18.00 น. คณะอยัการจงึเดินทางกลบั 
จ านวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายในครัง้นี ้93 คน  
จดัได้วา่เป็นงานท่ีประสบความส าเร็จอย่างดี ผู้ ฟังตา่งก็ออกความเห็นวา่พอใจมาก ได้ข้อมลูที่ละเอียดเป็นท่ีน่าพอใจ 
18.00 น. ปิดงาน 
ผู้บนัทกึการประชมุ  
กวุลัยา รีเดอร์ 
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วันสังสรรค์ครอบครัวหญิงไทยครัง้ที่ 13  
และ งานฉลองครบรอบ 20 ปี สมาคม  

วันอาทติย์ที่ 2 กันยายน 2018 เวลา 10.00 – 18.00 น. 
ที่ Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach 

สมาคมหญิงไทยเพ่ือหญิงไทย ขอเชิญสมาชิกและครอบครัว รวมทัง้ทา่นท่ีสนใจร่วมพบปะสงัสรรค์และรับประทาน
อาหารร่วมกนั พร้อมชมการแสดงจากลกูหลานของเรา และรับของรางวลัมลูคา่มากมาย งานนีเ้ราแจก แจก และแจก 
ให้ทกุคน 

ก าหนดการ 

10.00 – 10.30 น. ลงทะเบียน 
10.30 – 11.45 น. เอกอัครราชทูต นายจักรี ศรีชวนะ กล่าวเปิดงาน 
10.45 – 11.00 น. การแสดงร าไทย โดย ด.ญ. เจนนิเฟอร์ ดาฮ์ลเกรน (น้องฟ้า) 
11.00 – 11.15 น. การเดี่ยวไวโอลิน โดย ด.ญ. อรุโณทัย ลิซ่า ไฟเฟอร์ 
11.15 – 11.45 น. คุณจารีย์ เคลเลอร์ คึรีโต ประวัติสมาคมหญิงไทย พร้อมพบกับอดีตคณะกรรมการ และ 

  สมาชิกรุ่นบุกเบิก ที่ยังเป็นสมาชิกจนถงึปัจจุบัน  
11.45 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 
13.30 – 14.30 น. โต้วาทีแบบข าขัน ระหว่าง ทีมนวดแผนไทยและสปา กับทีมร้านอาหารไทย 
14.30 – 18.00 น. แจกรางวัล และสนุกสนานกับเสียงเพลง 
 
การเดนิทาง โดยรถ Post จากสถานีรถไฟเบร์ิน สาย 106 ปลายทาง Zollikofen จากลานจอดรถ Post ชานชาลาท่ี 4 
ลงปา้ย Kirchlindach Kirche สถานท่ีจดังานอยู่ติดกบัโบสถ์ รถออกทกุ 1 ชัว่โมง เชน่ เวลา 08:38 น. 9:38, 10:38 
เป็นต้นไป ส าหรับทา่นท่ีเดนิทางโดยรถสว่นตวั มีท่ีจอดรถได้ประมาณ 100 คนั 

ท่านที่ประสงค์มาร่วมงาน ขอให้แจ้งความประสงค์ มาที่ 
 ทางอเิมล์ vorstand@thaifrauenverein.ch 
 ทางกล่องข้อความเฟสบุ๊ก ของสมาคม  facebook.com/thaifrauen.swiss 

*** ขอให้ทุกท่านน าอาหาร มารับประทานร่วมกัน พร้อมด้วย จาน ช้อน ส้อม และแก้วน า้*** 

ทางสมาคมจัดเคร่ืองดื่ม ไว้เพื่อทุกท่าน 
สมาชิกที่น ากระเป๋าผ้า จากสมาคมหญิงไทยฯ มาในงาน จะได้รับของขวัญใส่กระเป๋ากลับบ้าน ด้วยนะคะ 

 .....ห้ามพลาดของรางวัลและกิจกรรมดี ๆ สนุก ๆ รอท่านอยู่นะคะ.... 
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หญงิไทยสญัจร  คร ัง้แรกของปี 2018 
เดนิทางไปใหค้วามรู ้เร ือ่ง “กฏหมายสวสิ – ไทย น่ารู ้” 

ทีเ่มอืง Heiden รฐั Appenzell Ausserrhoden  
วนัอาทติยท์ี ่24 มถินุายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 – 17.00 น.  

จดัโดย: กลุ่มแม่บา้น เมอืง Heiden ผูต้ดิตอ่ประสานงานคอื คุณสุรรีชั สารสุวรรณ (เป้ิล) 
ทา่นเอกอคัรราชทูต นายจกัร ีศรชีวนะ และนายอ าเภอเมอืงไฮเด่น คณุ Gallus Pfister  

ใหเ้กยีรตมิาเป็นประธานในพธิ ีมชีาวไทย เขา้รว่มฟังการบรรยายกว่า 60 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

วนัอาทติยท์ี ่22 เมษายน พ.ศ. 2561 
ที ่Pfrundhaus Kirchlindach จดักจิกรรมใหค้วามรู ้

เร ือ่ง กฏหมายครอบครวั 
โดยวทิยากร : คณุศกัดา บวัลอย จากสมาคมเครอืขา่ยคนไทยในตา่งแดนสวติเซอรแ์ลนด ์และ 

คณุจารยี ์เคลเลอร ์คีรโีต ประธานสมาคมหญงิไทย เพือ่หญงิไทย สวติเซอรแ์ลนด ์
มสีมาชกิและผูส้นใจเขา้ฟังการบรรยายมากมาย 

 
 

 
 


