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สองเทศกาลเหมือนและต่ าง
กว่ า(ยาย)จะได้ วีซ่ามาสวิตฯ
ข่ าวดี ข่ าวดี มีอะไรมาบอกจ้ า
เมื่อความสัมพันธ์ ..มีอันเป็ นไป

กงสุลสัญจร

งานรั บพระราชทานเครื่ องราชฯ ของ คุณจารี ย์ เคลเลอร์ คีรีโต
โดยเอกอัครราชทูตไทยประจํากรุ งเบิร์นนายเฉลิมพล ทันจิตต์ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555

หญิงไทยร่ วมถวายพระพรแด่ องค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั
เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ณ กรุ งเบิร์น

หญิงไทยเข้ าพบปะหารื อ กับท่ านผู้ช่วยรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่ างประเทศ นายจุลพงษ์ โนนศรี ชัย
และท่ านทูตเฉลิมพล ทันจิตต์ และเข้ ารั บมอบเงินสนับสนุนโครงการคู่มือการใช้ ชีวิตในสวิตฯ และโครงการ
หญิงไทยพบจิตแพทย์ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเบิร์น เมื่อวันที่ 28 ก.พ 2556
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สารบัญ
สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย สวิตเซอร์ แลนด์
Verein Thai Frauen für Thai Frauen
Postfach 11, 3038 Kirchlindach
Tel. +41 79 649 34 32
PC-Konto: 87- 677365 -7
IBAN : CH26 0900 0000 8767 7365 7
http://www.thaifrauenverein.ch
E-Mail: vorstand@thaifrauenverein.ch
เฟสบุ๊ค สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย:
http://www.facebook.com/thaifrauen.swiss
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บทบรรณาธิการ
สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ ท่านผู้อา่ นที่รักทุกท่าน
รวงข้ า วฉบับ นี ้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเกิ ด ขึ น้ หลายอย่ า ง เหมื อ นชี วิ ต ของคนเรา แต่ล ะวัน ก็ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้นตลอดเวลา จึงถือโอกาสนี ้ นาเรื่ องของการเปลี่ยนแปลง มาเล่าสูก่ นั ฟั งนะค่ะ
ความไม่แน่นอน คือ ความแน่นอน เป็ นสัจธรรมข้ อหนึ่งที่เรารู้ กันทั่ว ซึ่งความไม่แน่นอนก็คือการ
เปลี่ยนแปลงนัน่ เอง มี ทงั ้ แบบที่เราสังเกตรับรู้ ได้ และที่เราไม่ทันสังเกต ซึ่งก็ มีอยู่ 2 แบบ คือ การ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้น หรื อที่เราชอบ เปลี่ยนแล้ วมีความสุข ในรวงข้ าวฉบับนี ้ เรามีเรื่ องดีๆจากทางกรมการกงสุล ที่ ได้ เพิ่ม
สานักงาน กระจายไปในหลายๆจุดในประเทศ รวมทังการเปิ
้
ดบริ การในวันเสาร์ และในสวิตฯ ก็ มีการจัดตัง้ สมาคมครู ใน
สวิตเซอร์ แลนด์ขึ ้น อันจะก่อให้ เกิดผลดีกบั การเรี ยนการสอนภาษาไทยกับเด็กไทยในสวิตฯ และกฏหมายใหม่ของชาวสวิส
เรื่ องสิทธิในการใช้ นามสกุลของหญิง ซึง่ เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เราพึงพอใจ และได้ ยิ ้มแฉ่ง
แต่การเปลี่ยนแปลงอีกอย่างคือ การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีใครปรารถนา แต่บางทีก็เลี่ยงไม่ได้ และเราทุกคนก็ร้ ู แต่ก็อดไม่ได้ ที่
จะพูดว่า “ฉันทาใจไม่ได้ ก็มนั ทาใจยอมรับลาบากอยู่น่ะ” เรื่ องที่เป็ นตัวอย่างได้ ดี ในเล่มนี ้ คือ เรื่ อง “เมื่อความสัมพันธ์มีอนั
เป็ นไป” เราจะมีวิธีการรับมือได้ อย่างไร ดร. เดวิด โอลเซน ผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้ คาปรึ กษาและบาบัดความเครี ยดจากการ
เปลี่ยนแปลง ได้ แนะนาข้ อปฏิบตั ิ 4 อย่าง ที่จะช่วยให้ เรา รับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ คือ 1. ให้ เรามองปั ญหาเป็ นเรื่ อง
ธรรมชาติ เป็ นการเรี ยนรู้ เป็ นครู เป็ นบททดสอบ เป็ นโอกาส เป็ นความท้ าทาย ดังคติที่วา่ “โลกนี ้ไม่มีปัญหา มีแต่ความ
ท้ าทายเท่านัน”
้ 2. เก่งในการปรับตัว บางครัง้ เราอาจเลือกสิ่งที่เราพอใจได้ และบางครัง้ เราก็เลือกสิ่งที่เราพอใจไม่ได้ แต่ที่
แน่ๆ เราสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนมุมมองของเราที่มีต่อสิ่งนัน้ แล้ วทาใจยอมรับมันได้ 3. หาเพื่อนมาพูดคุย แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ รับฟั งเรื่ องราว แล้ วเราจะได้ รับแนวความคิดใหม่ๆ จากการปรึกษาหารื อกัน และไม่ควรปิ ดกันความคิ
้
ดเห็นที่
แตกต่างของผู้อื่น และท้ ายสุดคือ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สร้ างมิตรให้ เรา เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ ้นกับเรา มิตร
จะช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากการเปลี่ยนแปลงได้ ไม่มากก็น้อย ลองนาไปใช้ กนั ดูนะค่ะ รับรองทุกการเปลี่ยนแปลง
สามารถ สู้ได้ คะ่ “เรื่ องแค่นี ้เอง ไม่ยากอย่างที่คดิ นะ”
และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในกองบรรณาธิการ คือ คุณดวงหทัย ซึ่งมีภารกิจการงานที่หนักหนาสาหัส จึงขอลาพักจาก
การเป็ นบอกอ ดิฉันจึงเข้ ามาทาหน้ าที่แทน อย่างกระทันหัน ถึงแม้ จะเป็ นน้ องใหม่ เข้ ามาเรี ยนรู้ งานในสมาคมได้ ไม่นาน
ประสบการณ์การทางานก็ยงั ไม่มาก แต่ได้ เรี ยนรู้ เรื่ องของการปลี่ยนแปลงมาแล้ ว ก็ต้องบอกว่า สู้ส้ ูค่ะ เพราะเป็ นงานที่
ท้ าทาย มีพี่น้องให้ โอกาสและมอบความไว้ วางใจ แถมเป็ นกาลังใจอยู่ข้างๆ งานที่รับมาจึงผ่านมาได้ อย่างที่ท่านจะได้ เห็น
ในเล่มค่ะ ซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย เราทาปกใหม่ มีนักเขียนหน้ าใหม่ มีอะไรใหม่ๆหลายส่วนในเล่ม และความ
คิดเห็นของท่าน เป็ นสิ่ง ส าคัญ ดิฉัน ยินดีจ ะทา เพื่อประโยชน์ สูง สุดจะเกิ ดกับท่านผู้อ่านทุกท่าน และพลาดไม่ ได้ กั บ
กิจกรรมดีๆ ที่เราจัดเตรี ยมไว้ ให้ สาหรับฤดูแห่งความสุขสดชื่น เบิกบานกับมวลดอกไม้ นานาพันธุ์ รี บเปิ ดไปดู รายละเอียด
ที่หน้ า 27 แล้ วจดไว้ ในปฏิทินส่วนตัวจะได้ ไม่พลาดค่ะ ขออวยพรให้ ทกุ ท่านมีความสุขทุกลมหายใจต้ อนรับฤดูใบไม้ ผลิคะ่
แล้ วพบกันค่ะ
กุหลาบ ไทรโพธิ์ภู่
4
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สาสน์ จากประธาน

สวัสดีคะ่ สมาชิกหญิงไทยเพื่อหญิงไทยทุกท่าน
เผลอเดี๋ยวเดียว สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทยก็จะมีอายุครบ 15 ขวบปี เร็วๆนี ้ เป็ นวัยรุ่นย่างเข้ าสูว่ ยั สาว
บางบ้ านที่มีลกู วัยรุ่นก็มีปัญหา บ้ านไหนโชคดีก็ผา่ นวันเวลาของวัยรุ่นอย่างราบรื่ น คน---ไม่วา่ เด็ก หรื อ
ผู้ใหญ่---ไม่ใช่ปัญหา แต่ความคิดของคนต่างหากที่(อาจ)สร้ างปั ญหา เพราะการปรุงแต่งความคิดจากสิ่งที่เห็น
สิงที่ได้ ยิน จากการสัมผัส ที่สร้ างให้ ใจคิด ถ้ าคิดดี คิดบวก เพิ่มความรัก ความเมตตา ต่อทุกอย่างที่ประสบ
ปั ญหาก็ผา่ นไปได้ ด้วยดี ปั ญหาทุกปั ญหามีทางออก ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิด จะอยูช่ วั่ คราว แล้ วเปลี่ยนแปลงไป
ขอฝากความคิดบวกนี ้ ให้ ทกุ ท่าน ในการที่จะแก้ ไขปั ญหาทุกอย่างด้ วยสติ สมาคมหญิงไทยฯและ
คณะกรรมการทุกคนยังมัน่ คงที่จะรับใช้ เพื่อนชาวไทยทุกคน ทังข้
้ อมูลผ่านเอกสาร วารสาร การสัมมนา และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโทรศัพท์สายตรง
เราจะประสานมือแล้ วเดินไปด้ วยกันเพื่อชีวิตที่ดีขึ ้น จากการเป็ นวัยรุ่นที่แจ่มใส เพื่อเป็ นวัยสาวที่มีใจมัน่ คง
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่สนับสนุนการดาเนินงานของสมาคมตลอดมาค่ะ
ด้ วยความจริงใจและปรารถนาดี
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สานักงานกรมการกงสุลกระทรวงการต่ างประเทศ

ฉบับนี ้เรานารายชื่อสานักงานที่พวกเราสามารถที่จะทาหนังสือเดินทาง ปรึกษาด้ านกงสุล ด้ านการคุ้มครองและดูแล
ผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ งานสัญชาติและนิตกิ รณ์ การตรวจลงตรา เอกสารเดินทางคนต่างด้ าว (ALIENS)
มาฝากกัน ใกล้ ที่ไหน ไปที่นนั่ เลือกกันได้ ตามสะดวก ดังต่อไปนี ้ค่ะ
- กรมการกงสุล 123 ถนนแจ้ งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-981-7171-99
- สานักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการการไปทางานต่างประเทศ อาคารประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดินแดง
กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-245-9439
- สานักงานหนังสือเดินทางชัว่ คราว อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม
2550 เลขที่ 120 หมูท่ ี่ 3 ชัน้ 7 (เข้ าทางประตูทิศตะวันออก) อาคารศูนย์ประชุม ถนนแจ้ งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้ อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 02-203-5000 ต่อ 49000
- สานักงานหนังสือเดินทางชัว่ คราว เซ็นทรัลบางนา อาคาร “บางนาฮอลล์” (ด้ านข้ างศูนย์การค้ า) ชัน้ B1
โทรศัพท์ 02-383-8402-4
- สานักงานหนังสือเดินทางชัว่ คราว เซ็นทรัลปิ่ นเกล้ า อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชันใต้
้ ดนิ แขวงบางบาหรุ
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 02-446-8111-2
- สานักงานหนังสือเดินทางชัว่ คราว จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อาเภอเมืองฯ
ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-242-707 หรื อ 043-242-655
- สานักงานหนังสือเดินทางชัว่ คราว จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตาบลช้ างเผือก
อาเภอเมืองฯ เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-891-5356
- สานักงานหนังสือเดินทางชัว่ คราว จังหวัดสงขลา ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อาเภอเมืองฯ สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074-326-508-10
- สานักงานหนังสือเดินทางชัว่ คราว จังหวัอบุ ลราชธานี อาคารสานักงานองค์การบริ หารส่วนจังหวัด อาเภอเมืองฯ
อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 045-242-313-4
- สานักงานหนังสือเดินทางชัว่ คราว จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ศาลาประชาคม ถนนหน้ าเมือง อาเภอเมืองฯ สุราษฎร์ ธานี
84000 โทรศัพท์ 077-274-940 หรื อ 077-274-942-3
- สานักงานหนังสือเดินทางชัว่ คราว จังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย
อาเภอเมืองฯ นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-243-132 หรื อ 044-243-124
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- สานักงานหนังสือเดินทางชัว่ คราว จังหวัดอุดรธานี ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (ตรงข้ าม
ศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี อาเภอเมืองฯ อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-212-827 หรื อ 042-212-318
- สานักงานหนังสือเดินทางชัว่ คราว จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อาเภอเมืองฯ
พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-258-173 หรื อ 055-258-131
- สานักงานหนังสือเดินทางชัว่ คราว จังหวัดยะลา ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถนนสุขยางค์
อาเภอเมืองฯ ยะลา 95000 โทรศัพท์ 073-274-526 หรื อ 073-264-036 หรื อ 073-274-037
- สานักงานหนังสือเดินทางชัว่ คราว จังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อาเภอเมืองฯ ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-222-083 หรื อ 076-222-080 หรื อ 076-222-081
- สานักงานหนังสือเดินทางชัว่ คราว จังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้ างสรรพสินค้ าบิก๊ ซี
ถนนพหลโยธิน อาเภอเมืองฯ นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 056-233-453 หรื อ 056-233-454
- สานักงานหนังสือเดินทางชัว่ คราว จังหวัดจันทบุรี อาคารค้ าชุมชน ถนนเลียบเนิน ดาบลวัดใหม่ อาเภอเมืองฯ
จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 039-301-706-9
แต่ สาหรับรายชื่อสานักงานที่เปิ ดให้ บริการรับรองเอกสาร (Legalisation) ด้ วยนัน้ จะมี เฉพาะที่ ตึกกรมการกงสุล
ที่ถนนแจ้ งวัฒนะ กทม. สานักงานหนังสือเดินทางชัว่ คราว จังหวัดเชียงใหม่, สานักงานหนังสือเดินทางชัว่ คราวสงขลา
และสานักงานหนังสือเดินทางชัว่ คราวอุบลราชธานี

และ ตังแต่
้ เดือนมีนาคม 2556 เป็ นต้ นไป ก็ได้ เปิ ดให้ บริ การ รับคาร้ องขอทาหนังสือเดินทางแก่ประชาชนทัว่ ไป ในวันเสาร์
ด้ ว ย ตัง้ แต่เ วลา 09.00-15.00 น. ที่ ก รมการกงสุล (ถนนแจ้ ง วัฒ นะ) ส านักงานหนัง สื อ เดิน ทางชั่ว คราว บางนา และ
สานักงานหนังสือเดินทางชัว่ คราว ปิ่ นเกล้ า แต่ ยกเว้ น วันเสาร์ ที่เป็ นวันหยุดราชการ
สอบถามข้ อมูลได้ ท่ ีหมายเลข 02-203-5000 และ 02-9817257-60 ในวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ วลา 8.30 -15.30 น.
ข้ อมูลจาก: กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ
www.consular.go.th
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กว่ า (ยาย)
จะได้ วี ซ่ ามาสวิ ต ฯ
โดย โสภา บาโร
การที่ คนไทยที่ เ ป็ นคนธรรมดาสามัญ จะขอวี ซ่า มาเที่ ย ว
ต่างประเทศในปั จ จุบันไม่ใช่เ รื่ องง่ ายเลย มี เ อกสารเเละ
ขันตอนต้
้
องทาตามหลายอย่าง ..ดิฉันเคยทาเรื่ องขอวีซ่าให้
คุณ แม่ ม าเที่ ย วสวิ ต ฯในช่ ว งกลางปี 2012 ที่ ผ่ า นมา
เนื่องจากดิฉันเเละสามีเองก็เป็ นเพียงเเค่ม นุษย์เงิ นเดือน
ระดับพื ้นฐาน บ้ านก็ต้องเช่า ข้ าวก็ต้องซื ้อ การคิดคานวณ
ค่าใช้ จ่ายรายเดือนหักลบกับรายรับประจาจึงถูกตรวจสอบ
ว่ า เพี ย งพอ ส าหรั บ การเชิ ญ คนต่า งชาติ ม าพัก ที่ ส วิ ต ฯ
หรื อไม่..... เอาเป็ นว่า กว่าจะผ่านขัน้ ตอนทังหมดมาได้
้
ก็
แทบจะถอดใจกั น เลย จึ ง อยากใช้ โอกาสนี ้ เขี ย นเล่ า
เรื่ องราวของ การขอวีซ่าเยี่ยมญาติ ที่เจอมาด้ วยตนเอง
ตังแต่
้ ต้นจนจบ เผื่อจะเป็ นประโยชน์กบั ผู้อ่านที่อยากจะพา
ญาติมาเที่ยวสวิตฯบ้ างไม่มากก็น้อย
ดิฉันได้ วางแผนไว้ ตงแต่
ั ้ ชว่ งกลางปี 2011 เเล้ วว่าจะพาคุณ
แม่ไ ปยื่ นขอวี ซ่าที่ ส ถานทูตสวิ ส ประจ าประเทศไทยด้ ว ย
ตนเองช่วงเดือนธันวาคมปี 2011(เพราะเป็ นช่วงหยุดพัก
งานประจาปี ของดิฉนั ) เนื่องจาก คุณแม่อายุมากแล้ ว
(68 ปี ) พูดภาษากลางไม่คล่อง(เป็ นคนเหนือ) อีกทังสายตา
้
ไม่ค่อยดี จะอ่าน จะเขียนก็ค่อนข้ างลาบาก ดิฉันจึงอยาก
พาคุณเเม่ไปยื่นเอกสารเอง
ระหว่ า งที่ รอเดินทางกลับเมื องไทย ดิฉันจึง เริ่ ม ศึกษาหา
ข้ อมูลและเตรี ยมเอกสารที่จาเป็ นไว้ ก่อน และขอให้ เพื่อนที่
อยูก่ รุงเทพฯช่วยโทรศัพท์เข้ าสถานทูตสวิส เพื่อขอนัดวันยื่น
เอกสาร (ต้ องโทรไปจองล่วงหน้ าตามข้ อกาหนดที่แจ้ งไว้ ที่
เว็ปไซด์ของสถานทูต การโทรไปจองจะแจ้ งชื่อ-นามสกุล
วัน-เดือน-ปี เกิด และ หมายเลขพาสปอร์ ต(ของผู้ยื่นขอวีซ่า)
เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่บนั ทึกเข้ าระบบ ดิฉันไม่สามารถโทรฯได้
ด้ ว ยตนเองเพราะต้ อ งใช้ เ บอร์ ใ นประเทศไทยโทรฯเข้ า
สถานทูตเท่านัน้ (ที่ต้องเป็ นอย่างนันเพราะเบอร์
้
โทรศัพท์ที่
8
รวงข้ าว / เมษายน 2556

สถานทูตให้ โทรเข้ าจะเป็ นเบอร์ แบบที่คิดเงินเป็ นนาที เก็บ
เงิ น ที่ ค นโทรเข้ า) ซึ่ง เพื่ อ นก็ ส ามารถช่วยจัด การได้ อ ย่า ง
เรี ย บร้ อย ดิ ฉั น ได้ วัน นั ด ตามที่ ต้ องการ ระหว่ า งรอวั น
เดินทาง ก็จดั เตรี ยม จัดหา เอกสารที่จาเป็ นดังนี ้
1. จดหมายเชิญ(ดิฉันทาเป็ นภาษาสวิส -ฝรั่งเศส เพราะ
เป็ นภาษาราชการตามเขตที่ดิฉันพักอาศัย ) โดยจดหมาย
เชิญระบุเนื ้อหาหลักๆ ดังนี ้
 ระบุชื่อผู้ถก
ู เชิญ(ผู้ยื่นขอวีซา่ )ชื่อ-นามสกุล
วัน-เดือน-ปี เกิด(เขียนให้ ถกู ต้ องตามพาสปอร์ ตไทย)
 ระบุ ชื่อผู้เชิญ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู(่ ใสวิตเซอร์ แลนด์)
 ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งผู้ เ ชิ ญ และผู้ ถู ก เชิ ญ และ
สาเหตุที่เชิญ
 จะพัก ที่ ไ หน และจะพัก อาศัย ในสวิ ต ฯเป็ นระยะ
เวลานานแค่ไหน (ไม่เกิน3 เดือน)
 ค่าใช้ จ่าย ค่ากิ นค่าอยู่ ที่ เกิ ดขึ ้น ใครจะรั บผิดชอบ
ระหว่างที่ผ้ ถู กู เชิญมาอยู่ในสวิตฯ (กรณีนี ้ ดิฉันเป็ น
ผู้เชิญให้ คณ
ุ เเม่มาพักอาศัยที่บ้าน ที่ดิฉันอาศัยอยู่
และดิฉนั จะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยทังหมด)
้
2. จดหมายรั บรองการทางาน(ของผู้เชิญ) ออกโดย
บริ ษัท/ร้ านที่ทางานอยู่ในปั จจุบนั (ดิฉันขอให้ เจ้ าของร้ าน
ระบุวนั ที่ออกหนังสือรับรอง เป็ นช่วงเวลาที่ ใกล้ เคียงกับวัน
ยื่นเอกสารเข้ าสถานทูต)
3. สลิปเงินเดือน (ของผู้เชิญ) ย้ อนหลัง 3 เดือน
4. แบบฟอร์ มยื่นขอวี ซ่ าของสถานทูต เอกสารชุดนี ้
สามารถดาวน์ โหลดได้ ที่หน้ าเว็ ปไซด์ สถานทูต (กรอกให้
ครบทุกส่วน ถูกต้ องชัดเจน) พร้ อมรูปถ่ายจานวน 2 ใบของ
ผู้ยื่นขอวีซา่
5. สาเนาใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบุวนั ที่ไป-กลับ
6. สาเนาใบประกั นภั ย เดินทางและสุขภาพ (วงเงิ น
ประกัน ไม่น้ อยกว่า 30,000 ยูโร) เพื่ อ ยื นยัน ว่า หากมี
อุบตั เิ หตุหรื อเจ็บป่ วยระหว่างอยูใ่ นสวิตฯ จะมีผ้ รู ับผิดชอบ
ค่ารักษาพยาบาลได้ อย่างแน่นอน

7. สาเนาพาสปอร์ ตของผู้เชิญ (เเนบใบอนุญาตให้ พานัก
อาศัยในสวิตฯในกรณีเป็ นคนต่างชาติ หรื อ หากมีสญ
ั ชาติ
สวิส ก็ให้ แนบ สาเนาพาสปอร์ ตของสวิตฯไปด้ วย)
8. สาเนาทะเบียนบ้ าน (ดิฉัน แสดง สาเนาทะบียนบ้ าน
ไทย เพื่อยืนยันว่าดิฉนั เป็ นบุตร)
เมื่อดิฉนั เดินทางมาถึงเมืองไทยก็พาคุณแม่ไปตามวันที่นดั
ไว้ เวลานัดหมายคือ 10.30 น. (ควรไปถึงหน้ าสถานทูตก่อน
เวลานัด) กว่าจะผ่านด่านแรกก็ต้องถูกตรวจค้ นกระเป๋ าตาม
ระเบียบ พอเข้ าไปในด้ านในรัว้ ของสถานทูต ก็นั่งรอ เพื่ อ
เข้ าสานักงานตามคิว เมื่อได้ ยินเสียงเรี ยกชื่อ ดิฉันก็เดินเข้ า
ไปแจ้ งเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัยว่า ดิฉันขอเข้ าไปด้ วย
ได้ ไหมเพราะดิฉันเป็ นคนเชิญคุณแม่ไปเที่ยวสวิตฯเอง ชื่อ
ของดิฉันอยู่ในจดหมายเชิญ คุณแม่เป็ นคนต่างจังหวัด พูด
ไม่ ค่ อ ยคล่ อ ง เกรงว่ า จะสื่ อ สารได้ ไม่ ดี พ อ ดิ ฉั น จึ ง
จาเป็ นต้ องขอเข้ าไปด้ วย เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย ก็
ไปถามเจ้ า หน้ า ที่ ด้ านใน และก็ อ นุญ าตให้ ดิฉันเข้ าไปได้
เมื่อเข้ าไปในตัวสานักงานแล้ วดิฉันสังเกตเห็นว่า มีคนนัง่ รอ
อยู่ 2คน ก่อนหน้ าดิฉันจะเดินเข้ ามา มี ช่องที่ให้ เปิ ดยื่ น
เอกสารอยู่ 2 ช่องด้ วยกัน เมื่อถึงคิวดิฉันและคุณแม่ ก็เข้ า
ไปยื่ น เอกสารที่ เ ตรี ย มมาให้ เ จ้ า หน้ า ที่ เธอเรี ย กตามชื่ อ
เอกสารและให้ ดิฉันส่งให้ ที่ละชุด เธอตรวจเอกสารเพื่อดูว่า
แต่ละชุดถูกต้ อง (หากไม่ถูกต้ อง เธอจะบอกทันที ว่าให้ ไป
แก้ ไ ขและค่อยมายื่ นใหม่วันอื่ น ดิฉันเห็นจากคู่หนึ่งที่ เจอ
ปั ญหาเอกสารไม่ถกู ต้ อง)
เมื่อเอกสารถูกต้ องครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่ ก็ยิงคาถามทันทีใส่
(ดิฉนั )ทันที คาถามที่ถามในวันนันเท่
้ าที่จาได้ คือ
1.เป็ นอะไรกับผู้ถกู เชิญ? ตอบ : เป็ นลูกสาว
2.อยูใ่ นฐานะใดในสวิตฯ? ตอบ : แต่งงานกับสามี ชาวสวิ ตฯ
ปั จจุบนั อยู่ในฐานะพลเมื องสวิ ส
3.ท าอะไรอยู่ ที่ ส วิ ต ฯ? ตอบ : ท างานเป็ นผู้ ช่ ว ยเชฟใน
ร้านอาหารไทย
4.อยูส่ วิตฯมากี่ปีแล้ ว? ตอบ : 8-9 ปี
รวงข้ าว / เมษายน 2556

5.อยูส่ วิตฯตังนานแล้
้
ว ทาไมถึงเพิ่งเชิญ? ตอบ : เพิ่ งได้งาน
ทา มี รายได้ มี เงิ นเดือนเป็ นของตนเอง เมื ่อก่อนเป็ นแม่บ้าน
ไม่มีรายได้อะไรจึงไม่อยากขอวี ซ่าที ่มีค่าใช้จ่ายให้เป็ นภาระ
กับสามี อีก
6.ทาไมเชิญแต่ แม่ ไม่เชิญญาติคนอื่นไปด้ วย? ตอบ: การ
ขอวี ซ่าแต่ละครั้งมี ค่าใช้จ่ายจานวนไม่น้อยจึ งอยากลองขอ
วี ซ่าให้คุณแม่ก่อนเป็ นคนแรก ในอนาคตหากญาติ คนไหน
อยากไปเที ่ยว ก็จะดาเนิ นการและดูความเหมาะสมในครั้ง
ต่อๆไป
7.สามีแม่อยูท่ ี่ไหน? ตอบ : ไม่มี แม่เป็ นแม่หม้าย สามี เสีย
8.สามีตายกี่ปีแล้ ว? ตอบ : เกื อบ 4 ปี แล้ว
9.มีพี่น้องกี่คน? ตอบ : มี ทงั้ หมด 7 คน ดิ ฉนั เป็ นคนที ่ 7
10.ดิฉันมีลกู ไหม? อายุเท่าไร? ตอบ : มี ลูกสาว 1 คน อายุ
6 ขวบครึ่ ง
เจ้ าหน้ าที่จะจดคาตอบเเบบสันๆด้
้ วยดินสอ ที่กระดาษแผ่น
แรกสุดของเอกสาร หลังจากนัน้ เธอก็รวบเอกสารทังหมดไว้
้
ด้ วยกัน และก็ให้ ใบนัดซึ่งมีตราประทับวันที่ และแจ้ งให้ มา
รับเอกสารตามวันที่ที่ระบุไว้ ในกระดาษนัน้ (ดิฉนั ยื่นเอกสาร
ในวันอังคาร ใบแจ้ งว่าให้ มารับเอกสารได้ ในวันศุกร์ อาทิตย์
นัน)
้

ในวันศุกร์ ดิฉนั เเละคุณเเม่ (ที่จริงเเล้ วสามารถส่งตัวเเทนไป
รับให้ ก็ได้ ไม่จาเป็ นต้ องไปรับเอง) ไปรับเอกสารที่ป้อมยาม
หน้ าสถานทูต ดิฉันแสดงพาสปอร์ ตของคุณ แม่ เจ้ าหน้ าที่
รักษาความปลอดภัยก็ยื่นซองเอกสารให้ ด้ านในมีเอกสารที่
ต้ องจัดส่งให้ ผ้ เู ชิญในสวิตฯ(ตัวดิฉันเอง) เพื่อกรอกแล้ วยื่น
ให้ ที่ ว่ า การอ าเภอ(ในสวิ ต ฯ)จัด การตรวจสอบ ดิ ฉั น มี
กาหนดกลับสวิตฯในอีกหนึ่งสัปดาห์ถดั ไป จึงไม่จาเป็ นต้ อง
9

ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ดิฉนั รอยื่นเรื่ องด้ วยตนเองเมื่อกลับ
ถึงสวิตฯดีกว่า
เมื่ อ ดิ ฉั น เดิ น ทางกลับ สวิ ต ฯก็ รี บ ไปยื่ น เรื่ อ งที่ ว่ า การ
อาเภอ เจ้ าหน้ าที่ขอให้ จัดส่ งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี ้
-ใบสลิบเงินเดือน พร้ อมจดหมายรับรองการทางาน
ของตัวดิฉันและของสามิ (ในส่วนของดิฉัน ใช้ ส าเนาของ
ฉบับที่เคยส่งให้ สถานทูตสวิส)
-ใบตรวจสอบสถานะภาพการเป็ นลูกหนี ้ของตัวดิฉนั และ
ของสามี (ต้ องไปขอใบรับรองจากที่ว่าการอาเภอ แต่เป็ น
เอกสารที่ออกโดยอีกหน่วยงานหนึง่ )
พอได้ ครบก็ยื่นเอกสารไป รอราวๆ 1 สัปดาห์ ได้ รับจดหมาย
แจ้ งว่า ให้ ญาติไปติดต่อกับสถานทูตที่เมืองไทยได้ ดิฉันก็
คิดว่ าวีซ่าไม่ น่ามีปัญหาอะไร เพราะจดหมายแจ้ งเพียง
แค่ว่าให้ ติดต่อสถานทูต สวิส ดิฉันก็สแกนจดหมายที่ได้ รับ
ส่ง ไปให้ ญ าติ ท างอี เ มล์ แล้ ว แจ้ ง ให้ ญ าติ น าไปพร้ อมกับ
พาสปอร์ ตของคุณแม่ เพื่อไปยื่นเรื่ องต่อสถานทูต เพื่อรับฟั ง
ผลของการขอ วีซ่า (คุณแม่จาเป็ นต้ องไปยื่นเอกสารครั ง้
แรกด้ วยตัวเอง แต่ครัง้ ถัดไป สามารถส่งตัวแทนให้ ไปติดต่อ
เองได้ แต่ ต้ อ งมี ห ลัก ฐาน(พาสปอร์ ต )ไปยื น ยัน ว่ า เป็ น
ตัว แทนที่ ถูก ส่ ง ไปจริ ง ๆ(ดิฉัน แจ้ ง ให้ ญ าติถื อ ส าเนาบัต ร
ประชาชนพร้ อมใบมอบอานาจของคุณแม่ติดตัวไปด้ วย
(กันเหนียว) แต่เอาเข้ าจริ งๆ เจ้ าหน้ าที่สถานทูตไม่ได้ ตรวจ
เอกสารใบมอบอานาจอะไรเลย แค่ขอดูว่า มีพาสปอร์ ตของ
คุณ แม่ ห รื อ ไม่ก็ เ ท่ า นัน้ พอเห็ น ว่า มี พ าสปอร์ ต ก็ เ อาซอง
เอกสารให้ ทนั ที ญาติลงลายมือชื่อ รับเอกสารพร้ อมลงวันที่
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ญาติก็เ ปิ ดอ่า น ปรากฎว่ า วี ซ่ า ไม่ ผ่ า น (สถานทูต ท า
เครื่ องหมาย เลือกในกรอบที่ว่า ผู้ขอวีซ่าไม่ แสดงให้ เห็น
ว่ า จะกลับเมืองไทยตามกาหนดที่แจ้ งไว้ แปลให้ เข้ าใจ
ง่ายๆ คือ กลัวไปแล้ วไม่ ยอมกลับเมืองไทย) มีข้อความ
ที่ เ ขี ย นไว้ ตอนท้ ายว่ า สถานทู ต สงวนสิ ท ธิ์ ที ่ จ ะไม่ บ อก
เหตุผลหรื อให้คาอธิ บายใดๆถึงสาเหตุว่าทาไมถึง
ปฎิเสธวีซ่า เอกสารอีกแผ่นหนึ่ง แจ้ งว่า หากต้ องการขอ
อุทธรณ์ ทาได้ 2 วีธี ด้ วยกัน (ให้ เลือกทาแค่วิธีเดียว )
1. ให้ เจ้ าบ้ านที่สวิตฯ (ตัวดิฉนั ) เป็ นผู้อทุ ธรณ์ โดยให้ สง่
จดหมายแสดงเหตุ ผ ลที่ ต้ องการให้ คุ ณ แม่ ไ ปสวิ ต ฯ ที่
สานักงานตรวจคนเข้ าเมือง ที่กรุงเบิร์น
2. ผู้ยื่ น ขอวี ซ่ า (คุณ แม่ ข องดิฉั น )เป็ นผู้อุท ธรณ์ โดยยื่ น
เอกสารที่ ส ถานทู ต โดยให้ ส่ ง จดหมายแสดงเหตุ ผ ลที่
ต้ องการไปสวิตฯ พร้ อมจ่ายเงินค่าธรรมเนียม (5,100 บาท
+ ค่าส่ง 170 บาท)
การอุ ธทรณ์ จะต้ องทาการยื่นเรื่ องภายใน 30 วัน นับ
จากวัน ที่ ไ ด้ ลงลายมื อ ชื่ อ รั บ ทราบผลการขอวี ซ่ า โดย
จดหมายต้ องเขียนเป็ นภาษาราชการสวิตฯเท่านัน้ อาจใช้
เวลา 4-6 สัปดาห์ จึงจะทราบผลการอุท ธรณ์ (ในบางกรณี
ใช้ เวลามากกว่านัน)
้
ผู้ยื่นอุทธรณ์จะได้ รับเงินค่าธรรมเนียมคืน ก็ต่อเมื่อได้ รับ
อนุมตั ิวีซ่าเท่านัน้ ถ้ าครัง้ นี ้ ยื่นอุทธรณ์ไม่ผ่านอีก และหาก
ต้ องการสู้ต่อ ก็ให้ ส่งเรื่ องอุทธรณ์ไปยังศาลปกครองกลาง
ภายใน 30วัน นับจากทราบผลการอุทธรณ์ในครัง้ แรก ดิฉัน
ตัดสินใจยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเอง ตอนนันไม่
้ ได้ ปรึกษาใครว่า
จะต้ องเขียนจดหมายอุทธรณ์อย่างไร เพราะตัวเองก็เริ่ มมึน
เริ่มโมโห เรื่ มเซ็ง เริ่ มเบื่อ เเละเริ่ มมีอาการเลือดเข้ าตา ไม่ร้ ู
จะสรรหาค าใด มาอธิ บ ายความรู้ สึ ก เหมื อ นกัน ว่ า รู้ สึ ก
อย่างไรเมื่อรู้วา่ วีซา่ ไม่ผา่ น...
แต่ ไม่ ว่าจะยังไงก็ตามเเต่ ดิฉันคิดเเค่ ว่า จะต้ องเขียน
ออกมาจากใจเเละจะต้ องทาให้ เจ้ าหน้ าที่ร้ ู เเละเข้ าใจ
ว่ ายังไงคุณแม่ ก็ไม่ เคยคิดที่จะเข้ ามาอาศัยอยู่ใน
สวิตฯอย่ างถาวรแน่ นอน !!!

ดิฉันเขียนจดหมายร่ายยาวร่วม 2 หน้ า (โดยมีสามีช่วย
เเปลเเละตรวจทานเเก้ ไขให้ เป็ นภาษาฝรั่งเศสที่ถกู ต้ องตาม
หลักไวยากรณ์ก่อนส่ง) เนื ้อหาหลักๆในจดหมายที่เขียนไป
คือ ดิฉันเป็ นลูกสาวคนที่ 7 ของครอบครัว แต่งงานกับชาว
สวิสและอาศัยอยู่ในสวิตฯมาร่ วม 9 ปี เมื่อดิฉันทางานมี
รายได้ เป็ นของตัวเอง จึงอยากจะเชิญคุณแม่มาเที่ยวสวิตฯ
ไม่มีเหตุผลอะไร ที่คณ
ุ แม่จะต้ อง มาลักลอบอาศัยอยูใ่ น
สวิตฯ อย่างที่สถานทูตกังวล เพราะคุณแม่มีลูกอีก 5 คน
(พี่ชายคนโตเสียชีวิตแล้ ว) มีหลานอีก 8 คนที่เมืองไทย ไม่มี
ญาติคนไหน อยากให้ คณ
ุ แม่มาอาศัยอย่างถาวรในสวิตฯ
อย่างเเน่นอน เนื่องด้ วยสวิตฯเป็ นประเทศที่มีสภาพอากาศ
ที่ต่างกันอย่างสุดขัวกั
้ บประเทศไทย ถึงแม้ คณ
ุ แม่จะมีอายุ
มากแล้ ว แต่ สุ ข ภาพยั ง แข็ ง แรงดี อ ยู่ แ ละมี ธุ ร กิ จ ของ
ครอบครั ว ที่ ดู แ ลอยู่ ( ดิ ฉั น ให้ คุ ณ แม่ ติ ด ต่ อ ธนาคารที่
เมื อ งไทย เพื่ อ ออกใบรั บ รองว่ า คุ ณ แม่ เ ป็ นลู ก ค้ าของ
ธนาคารจริ ง แจ้ งธนาคารว่าจาเป็ นต้ องใช้ ประกอบคาร้ อง
ขอวีซ่า ขอให้ สะกดชื่อคุณแม่ให้ ถกู ต้ อง ตามพาสปอร์ ตทุก
อย่ า ง พร้ อมขอเสตทเมนท์ ธ นาคารย้ อนหลัง 2ปี เพื่ อ
ต้ องการแสดงให้ เจ้ าหน้ าที่ของสวิตฯ เห็นว่า คุณแม่มีธุรกิจ
ที่ต้องดูแล สามารถดูหลักฐานได้ จากการที่มีเงินหมุนเวียน
เข้ า-ออกบัญชี อย่างสม่าเสมอตลอด 2 ปี ที่ผ่านมา คุณแม่
ไม่มีเหตุผลที่จะต้ องอาศัยในสวิตฯ โดยการหนีวีซ่า คุณเเม่
จะยอมอยูต่ า่ งเมืองในฐานะคนลักลอบเข้ าเมืองไปทาไม
ในเมื่อคุณเเม่มีสิทธิ์ เป็ นพลเมืองไทยเต็มขัน้ มีอาชีพสุจริ ต
เเละมีรายได้ ที่สามารถเลี ้ยงชีพของตนเองได้ และคุณแม่
เห็นว่าสวิตฯ เป็ นประเทศที่สวยงาม ติดอันดับประเทศที่น่า
อยู่อาศัยในอันดับต้ นๆของโลก แถมยังเป็ นชาติที่มีระบบ
ระเบียบดียิ่ง คุณแม่จงึ อยากจะมาพบและสัมผัสด้ วยตนเอง
สักครัง้ หนึ่งในชีวิต การเดินทางได้ มีการจองตัว๋ ระบุวนั เข้ า ออกสวิตฯ อย่างแน่นอน(แนบสาเนาตัว๋ เครื่ องบินที่ได้ จองไว้
เรี ย บร้ อยแล้ ว ) คุณ แม่ ไ ม่ มี ปั ญ หาสุข ภาพเเละไม่ มี โ รค
ประจาตัวใดๆทังสิ
้ ้น แต่เพื่อปฎิบตั ิตามกฎของการเข้ าเมือง
ท่านก็ได้ ซื ้อประกันภัยสุขภาพตามข้ อกาหนด ของการขอ
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วีซ่าทุกอย่าง (แนบสาเนาใบประกันภัย สุขภาพ)จากนัน้ ก็
จัดส่งจดหมายพร้ อมทังเอกสารอ้
้
างอิงทังหมดทางไปรษณี
้
ย์
(ลงทะเบียน)

รออี ก เกื อ บ1เดื อ นเต็ม ก็ ไ ด้ รั บ จดหมายลงทะเบี ย นตอบ
กลับ มาว่ า ส านั ก งานตรวจคนเข้ าเมื อ ง ได้ ท าการ
อนุ มัติให้ วีซ่าผ่ าน (เย้ ) ให้ ดิฉันแจ้ งคุณเเม่ที่เมืองไทยว่า
สามารถติดต่อเพื่อขอรับวีซ่าจากสถานทูตสวิสที่เมืองไทย
ได้ ทนั ที และเจ้ าหน้ าที่จะทาเรื่ องคืนเงิน 150 ฟรังค์ ให้ ดิฉัน
ขอให้ ดิฉันแจ้ งบัญชีที่จะให้ โอนคืนกลับไปที่สานักงานด้ วย
ในที่สุด คุณแม่ก็ได้ เดินทางมาเยี่ยมดิฉันและครอบครัว แม้
จะใช้ เวลาในการเดินเรื่ องนานกว่าปกติ แต่พวกเราก็ดีใจที่
สุดท้ ายก็สาเร็ จ และเมื่อคุณเเม่พกั ผ่อนครบตามกาหนด
และเดิ น ทางกลับ เมื อ งไทยแล้ ว ดิ ฉัน ก็ จัด การส่ง ส าเนา
เอกสารยืนยันว่าคุณแม่เดินทางกลับเมื องไทยแล้ ว ไปยัง
ส านัก งานตรวจคนเข้ าเมื อ ง (ถ่ า ยส าเนาหน้ าหนัง สื อ
เดินทางของคุณแม่ ที่มีตราประทับ ขาเข้ า -ขาออก Zurich
เป็ นหลัก ฐานแนบไปตามข้ อ ก าหนด) ต่ อ จากนัน้ อี ก 1
สัปดาห์ต่อมา ดิฉันก็ได้ รับหนังสือแจ้ งยืนยันว่า เจ้ าหน้ าที่
ได้ รับเอกสารที่ดิฉันส่ งให้ แล้ ว และรั บทราบว่ าคุณแม่
ไม่ ไ ด้ ทาผิด กฎของการเข้ า เมื อ ง (ไม่ ไ ด้ อ ยู่เ กิ นที่ วี ซ่ า
กาหนด).... เรื่ องนี ้จึงจบไปแบบ Happy Ending ในที่สดุ
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รวบรวมโดย ก.ไตรคา

มารดา แต่ ในกรณี ที่บิดาและมารดาต่างก็ใช้ ชื่อสกุลเดิม
ของตน ขอเน้ นตรงนี้ หน่ อ ยนะคะ เมื่ อไปจดทะเบี ย น
สมรส ต้ องแจ้ งแล้ วว่า บุตรจะใช้ นามสกุลของบิดาหรื อของ
มารดาถ้ าอยากเปลี่ ย นแปลงในกรณี ใ ดก็ ต าม ต้ อ งแจ้ ง
เจ้ าหน้ าที่ทะเบียนภายในหนึง่ ปี หลังจากบุตรคนแรกเกิด
บิดามารดาบางคู่ที่ไ ม่ไ ด้ จ ดทะเบีย นสมรส

บุต รใช้

นามสกุลมารดา คูส่ ามีภรรยาที่สมรสก่อนวันที่ 1 มกราคม
กฏหมายใหม่ของชาวสวิส ซึง่ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่

2013 อยากจะเปลี่ ยนกลับไปใช้ นามสกุลเดิม ไม่เอาแล้ ว
นามสกุลสามี เปลี่ยนได้ กฏหมายใหม่ให้ สิทธิ์พวกเราแล้ ว

1 มกราคม 2013 คือ สิ ทธิ ในการใช้ นามสกุล ของหญิ ง

ถ้ ามารดากลับไปใช้ สกุลเดิม แล้ วบุตรจะใช้ นามสกุลฝ่ ายใด

นับ ว่ า เป็ นการให้ สิ ท ธิ แ ละเสรี แ ก่ ห ญิ ง อี ก ก้ าวหนึ่ ง โดย

ในกรณีนี ้บิดามารดาต้ องแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายทะเบียนภายใน

กฏหมายนี ท้ าให้ ปั ญ หาส าหรั บ ค าน าหน้ า นาม (สตรี ) ที่

วันที่ 31 ธันวาคม 2013

ผู้หญิงเห็นว่ามีความแตกต่างระหว่าง “ชายกับหญิ ง” โดย
ผู้หญิงเห็นว่าเสียเปรี ยบและไม่เป็ นธรรมกับผู้หญิง
หลังการจดทะเบียนสมรส ต่อไปนี ้ กฏหมายไม่บงั คับให้

ถ้ าบุตรอายุมากกว่า 12 ปี เด็กจะต้ องยอมรับและเห็น
ด้ วย ก่อนที่จะเปลี่ยนนามสกุลของเขา ตอนนีบ้ ิดามารดา
ไม่ใช่วา่ จะเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลของเด็กได้ ตามใจชอบ

ฝ่ ายหญิงต้ องใช้ ชื่อสกุลของสามี เราถูกปลดปล่อยปั ญหา

แล้ วนะ

ชื่อสกุลที่มีมายาวนาน

ค่ าธรรมเนียม สาหรับเปลี่ยนนามสกุลและชื่อ รัฐซูริค 600

หญิ ง ที่ ส มรสแล้ ว ก็มี เ สรี ที่จ ะเลื อกใช้ นามสกุล จะใช้

ฟรังค์ รัฐเบิร์น เปลี่ยนนามสกุล 600 ฟรังค์ เปลี่ยนชื่อ 300

สกุลเดิมของตนก็ไ ด้ หรื อจะใช้ ของสามีก็ได้ เ ช่น Jandara

ฟรังค์ แต่ ถ้ าเปลี่ยนเล็กน้ อยเช่น จาก Mai เป็ น May เสียค่า

Traikam สมรสกับ Leon Rieder คุณจันดารา อยากใช้ สกุล

เปลี่ยนครึ่งราคา

เดิมคือ ไตรคา เธอก็มีสิทธิ์ใช้ ตอ่ ไป หรื ออยากใช้ ชื่อสกุลของ
สามีก็ได้ เลือกเอาตามชอบหนึ่งชื่อ บางทีสามีอาจจะอยาก
ใช้ นามสกุลของเราก็ได้ นะ หมดสมัยแล้ วที่ จะเอาชื่ อสกุล
ของสามีและภรรยามาเขียนเรี ยงต่อกันตามแบบเดิม
ตกลงกันเสียให้ เรี ยบร้ อย ก่อนไปจดทะเบียนสมรส จาก
วันที่ 1 มกราคม 2013 เป็ นต้ นไป สตรี ที่สมรสใหม่ จะกี่ครัง้
ก็ตาม เธออยากใช้ สกุลเดิมตลอดไปจนแก่หง่อมก็ได้
มาถึ ง เรื่ องบุ ต ร ถ้ าบิด ามารดาจดทะเบี ย บสมรสตาม
กฏหมาย และใช้ ชื่อสกุลชื่ อเดียว บุตรก็ใช้ ชื่อสกุลตามบิดา
12
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หา มีแบบนีด้ ้ วยหรื อ มี ้ เป็ นแบบนีแ้ ละ แต่ละรัฐราคาไม่
เท่ากัน ไปสอบถามกันเอาเองนะคะ ส่งข่าวให้ พวกเรารู้ด้วย
อยากรู้วา่ รัฐแพงที่สดุ และถูกที่สดุ คือรัฐใด ค่ะ
ที่ว่าเป็ นข่ าวดีมาก สาหรับพวกเราหญิ งไทยทังหลาย
้
หลังจดทะเบียนสมรสที่นี่แล้ ว ถ้ าคุณเลือกใช้ นามสกุลเดิม
เอกสารทางราชการ เช่น หนัง สื อ เดิน ทางไทยและบัต ร
ประจาตัวประชาชนไทยก็เหมือนเดิม และอีกไม่นานนี ้
คาดว่าประมาณกลางปี 2013 สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงเบิร์น จะเริ่มบริการทาบัตรประชาชนไทย

เป็ นผลประโยชนแก่ ชุม ชนไทยเป็ นอย่ า งยิ่ ง โดยไม่ ต้ อ ง
เดินทางกลับไปประเทศไทย เพื่อเปลี่ยนชื่อสกุลในเอกสาร

ผู้ส่ ือความเข้ าใจทางภาษาและ
วัฒนธรรม

แต่นามสกุลของเราบางสกุลก็ ย้ าว ยาว ฝรั่งเรี ยกไม่ได้
แต่เราเลือกได้ จะใช้ ชื่อสกุลของฝ่ ายชายก็ย่อมได้

ขอให้

ตัดสินใจให้ ดี

ไม่ใช่

อย่าลืมว่าเราอยูใ่ นประเทศสวิตฯ

อยากจะเปลี่ยนชื่อเพราะหมอดูบอก เจ้ าที่ดุ เมื่อมีชื่อใหม่
จะรวย จะมีลาภ ก็เดินไปบอกเจ้ าที่ (อุ๊ย ขอโทษ) เจ้ าหน้ าที่
ฝ่ ายทะเบียนสวิส เขาจะยอมเข้ าใจไหม คงต้ องหาเหตุผล
อื่นไปอธิบาย นะคะ
ข้ อมูลจาก Zivilgesetzbuch (Name und Bürgerecht)

วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม 2013
ขอเชิญสมาชิก และท่านผู้สนใจ
ร่วมประชุมสามัญประจาปี
และร่วมสัมมนา เสวนา
ในหัวข้ อ “เตรี ยมตั วย้ ายกลั บไปอยู่เ มื องไทย”
จะอยู่ จะไป หรื อ จะไปๆมาๆ โดยกรรมการ
สมาคมหญิงไทยฯ และ
“ภาษาไทย สายใยแม่ ลูก” (เสน่ท์แห่งภาษาไทย)
โดย อาจารย์ สาลี่ ศิลปสธรรม
เวลา 09:30 –16.00 น.
ที่ Eglise française
réformée
Berne,
Predigergasse 3, Bern
ฯพณฯ เอกอัครราชทูต นายเฉลิมพล ทันจิตต์
มาพบปะประชาชน เวลา 13.00 น. ด้ วยนะค่ะ
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การรั ก ษาโรคให้ ไ ด้ ผ ลดี นัน้ ความเข้ า ใจระหว่า ง
แพทย์ แ ละผู้ป่ วยมี ค วามส าคัญ อย่ า งยิ่ ง บ่อ ยครั ง้ ที่ เ กิ ด
ความเข้ า ใจผิ ด หรื อ คลาดเคลื่ อ นทัง้ ในส านัก งานแพทย์
โรงพยาบาล แผนกสัง คมสงเคราะห์ หรื อตามหน่วยงาน
ต่างๆ
ใครควรเป็ นผู้ส่ ือสารให้ เกิดความเข้ าใจระหว่ างผู้ป่วย
และแพทย์
• ล่ า มหรื อผู้ สื่ อ ความเข้ าใจทางภาษาและ
วัฒนธรรม เป็ นผู้ช่วยให้ เกิ ดความเข้ าใจระหว่างสองฝ่ าย
และเป็ นผู้ที่ ไ ด้ รั บการอบรมมาโดยเฉพาะ มี หน้ าที่ รัก ษา
ความลับของผู้ป่วย
• ญาติ ผู้ ติ ด ตามคุณ หรื อ ผู้ ที่ คุณ ไว้ วางใจก็ ท า
หน้ า ที่ นี ไ้ ด้ แต่ล่า มหรื อ ผู้สื่ อ ความเข้ า ใจทางภาษาและ
วัฒนธรรมสามารถทาหน้ าที่นี ้ได้ ดีกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกรณีที่ต้องการพูดเรื่ องส่วนตัว เรื่ องที่เป็ นความลับ เรื่ อง
ที่เข้ าใจยาก หรื อมีความซับซ้ อน
ฉันมีสิทธิ์ในการขอล่ ามไหม
ในประเทศสวิตฯ ไม่มีกฎ หรื อระเบียบที่ให้ สิทธิ์ แก่ผ้ ปู ่ วย
ในการมี ล่าม ตามโรงพยาบาลของรั ฐ ส่วนใหญ่ มี บริ การ
แปลโดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย หากคุณไม่เข้ าใจหรื อมีปัญหาใน
การสื่ อ สาร ต้ องการผู้ สื่ อ ความเข้ าใจทางภาษาและ
วัฒ นธรรม ติดต่อ สอบถามได้ จ ากหน่ว ยงาน จัด หาผู้สื่ อ
ความเข้ าใจทางภาษาและวัฒนธรรม INTERPRET
โทร 031 351 38 28
ข้ อมูลจาก : migesplus.ch – ศูนย์ รวมข้ อมูลทาง
อินเตอร์ เนตที่ให้ ความรู้ด้านสุขภาพ สภากาชาดสวิส....
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เมื่อความสัมพันธ์ .......มีอันเป็ นไป

ความสัมพันธ์ที่พดู ถึงนี ้ ก็คือ ความสัมพันธ์ฉนั ท์สามี ภรรยา
มีอนั เป็ นไป ก็ประเภท จากรักกัน มีอนั เป็ น ไม่รักกันแล้ ว
จากไปไหนมาไหนด้ วยกัน ก็ไม่อยากจะไปด้ วยกันแล้ ว
จากไม่มีปัญหา ก็เริ่มมีปัญหากันแล้ ว จากอะไรที่เคยง่ายๆ
ก็เริ่มยากขึ ้นแล้ ว จากอยูด่ ้ วยกัน ก็ไม่อยากจะอยูด่ ้ วยกัน
ซะแล้ ว ฯลฯ เมื่อชีวิตคู่ มาถึงจุดที่ใกล้ จะจบ เราจะจัดการ
กับสถานการณ์ ที่ไม่พงึ ประสงค์นี ้ได้ อย่างไรบ้ างนัน้
เชิญติดตามอ่านต่อนะค่ะ
ตามกฏหมายสวิส การจะดาเนินเรื่ องหย่าต้ องทาเรื่ อง
ขอต่อศาล ซึง่ กาหนดไว้ 2 กรณี คือ
1. เป็ นการหย่าโดยความยินยอมของทัง้ 2 ฝ่ าย ศาลจะ
ยอมรับเรื่ องหย่าหากทังสองฝ่
้
ายยืนยันว่า ต้ องการหย่าขาด
จากกัน โดยคู่ก รณี ต้อ งแนบข้ อ ตกลงเรื่ อ งสิ ท ธิ ใ นการ
ปกครองบุตร เรื่ องการแบ่งทรัพย์สิน และเรื่ องค่าเลี ้ยงดู ไป
กับค าร้ องขอหย่า หลัง จากนัน้ ศาลจะเสนอให้ คู่ส มรสใช้
เวลาตรึกตรอง และเมื่อครบกาหนดแล้ ว ยังยืนยันการหย่า
ศาลก็จะพิจารณาตัดสิน ที่สาคัญ ต้ องมีการขอคาแนะนา
จากทนายความหรื อศูนย์ให้ ข้อมูล ทังนี
้ ้เพื่อความยุติธรรม
ต่ อ ทัง้ สองฝ่ าย ซึ่ ง ศาลจะพิ จ ารณาเหตุที่ ห ย่ า ร้ างและ
พยานหลักฐานที่ มี ศาลจะพิพากษาให้ หย่าได้ ภายใน
ระยะเวลา 2 เดือน
2. แต่หากเป็ นการหย่า โดยฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ยินยอม ฝ่ าย
ที่ ต้ องการหย่ า สามารถยื่ น ค าฟ้ องหย่ า ต่ อ ศาลได้ แต่
กฎหมายสวิสได้ กาหนดขันตอนพิ
้
เศษก่อนการหย่าร้ าง คือ
ศาลจะสั่ ง ให้ แยกกั น อยู่ 2 ปี การแยกกั น อยู่ อ ย่ า งเป็ น
ทางการ 2 ปี นี ้
14
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ถือว่ายังไม่ขาดจากการเป็ นสามีภรรยา แต่เป็ นการให้ เวลา
ทัง้ 2 ฝ่ าย ปรั บปรุ ง จัดการกับชี วิตของตนระยะหนึ่ง หาก
แน่ใจว่าไม่สามารถใช้ ชีวิตคู่ร่วมกันต่อไปได้ จึงฟ้องหย่าอีก
ครัง้ หนึง่
สิ่งสาคัญ ที่ต้องนึกถึงเมื่อแยกกันอยู่อย่ างเป็ นทางการ
มีดังนี ้
- สัญญาแยกอยู่
เพื่อป้องกันปั ญหา ที่อาจตามมาภายหลัง จากการแยก
ที่พักอาศัย ในสัญญานี ้ จะมีการระบุรายละเอี ยดในเรื่ อง
ต่า งๆเอาไว้ เช่น การขอสิ ท ธิ ป กครองบุตร การแบ่ง ที่ อ ยู่
อาศัย การจัดเรื่ องค่าเลีย้ งดู ทรั พย์สิน และหนีส้ ิน ดังนั้ น
หากบางท่านที่ไม่มนั่ ใจในการทาความเข้ าใจเรื่ องเหล่านี ้
ก็ควรมี ผู้แปลไปด้ วยทุกครัง้ หากอีกฝ่ ายไม่เห็นด้ วยกับการ
แยกกันอยู่ หรื อไม่เห็นด้ วยกับสัญญาแยกอยู่ ก็อาจยื่น
คาร้ องต่อหน่วยงานคุ้มครองสถาบันครอบครัวได้ ซึ่งจะมีผ้ ู
พิพากษา พิจารณาคาร้ อง และตัดสิน เพื่อให้ คสู่ มรสได้ รับ
ความยุตธิ รรม การยื่นคาร้ องนี ้ อาจทาได้ ด้วยตนเอง
โดยการติดต่อศาลในเขตที่เราอยู่ หรื อไม่ก็เขียนคาร้ องเป็ น
จดหมาย ระบุถึงความต้ องการแยกอยูก่ บั คูส่ มรส
- ค่ าใช้ จ่ายศาล
โดยปกติแล้ ว ผู้ยื่นคาร้ อง จะต้ องเป็ นผู้ออกค่าใช้ จา่ ย
ล่วงหน้ าแก่ศาล เมื่อศาลทาการตัดสินแล้ ว ศาลก็จะกาหนด
ว่าฝ่ ายใดควรรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยเท่าใด ค่าใช้ จา่ ยในศาลนี ้
ไม่รวมกับค่าทนายความ ในกรณีที่ผ้ รู ้ องขัดสนด้ านการเงิน
ควรติดต่อกับอาเภอที่อาศัยอยูต่ งแต่
ั ้ แรก เพื่อขอความ
ช่วยเหลือเรื่ องค่าใช้ จา่ ย
- ค่ าครองชี พ ระหว่ า งแยกกั นอยู่ ส่วนใหญ่ ศาลจะ
พิจารณาจานวนค่าครองชีพ ที่แต่ละฝ่ ายสมควรได้ รับ ตาม
มาตราฐานค่าครองชี พ ขัน้ ต่า ที่ ทางรั ฐ กาหนดไว้ ให้ และ
ตามความต้ องการของแต่ละฝ่ ายเป็ นหลัก เช่น ค่าเช่าบ้ าน
และ ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ สามารถยื่นเรื่ องขอเงินช่วยเหลือจาก
หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ ในรัฐที่อยูไ่ ด้

- สิทธิในการปกครองบุตร
อย่ าลืมว่ า ขณะแยกกันอยู่นนั ้ กฎหมายถือว่า พ่อ แม่ ลูก
พร้ อมที่จะกลับคืนมารวมเป็ นครอบครัวได้ อีกครัง้ ฉะนั น้
ถึงแม้ ว่า ตกลงได้ แล้ วว่า ลูกจะอยู่กับฝ่ ายใดก็ตาม ทังพ่
้ อ
และแม่ก็ยงั มีสิทธิและหน้ าที่ดแู ลบุตรเท่าๆกัน เพียงแต่ ว่า
ฝ่ ายที่ได้ สิทธิ ในการดูแลลูก มีหน้ าที่รับผิดชอบชีวิตความ
เป็ นอยูใ่ นชีวิตประจาวัน แต่ ในกรณี เช่น ลูกป่ วยหนัก หรื อ
เลือกโรงเรี ยน ต้ องปรึกษาปั ญหาเหล่านี ้ร่วมกัน ถ้ าพ่อและ
แม่ไม่ได้ จดทะเบียนสมรส แม่จะมีสิทธิดแู ลลูก
ในปั จจุบัน การที่จะพิจารณาว่า เด็กจะอยู่กับพ่อหรื อแม่
นัน้ พิจารณาจากว่า ใครจะดูแลเด็ก ทาให้ เด็กมีความสุข
และมี ป ระโยชน์ กั บ การพั ฒ นาของเด็ ก มากกว่ า กั น
ความผิดของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง หรื อสถานะภาพทางการเงิน
ของฝ่ ายใด จะไม่มีผลต่อการตัดสิน และถ้ าหากทังพ่
้ อและ
แม่ขาดสมรรถภาพ ไม่สามารถปกครองลูก ศาลจะให้ เด็ก
อยูใ่ นความปกครอง ของผู้ปกครอง ซึ่งได้ รับการแต่งตังจาก
้
รัฐ แต่พ่อ แม่ สามารถร้ องเรี ยนขอสิทธิคืน เมื่อเวลาผ่านไป
หนึ่งปี ฝ่ ายที่ได้ สิทธิในการปกครองบุตร ถือว่า เป็ นตัวแทน
ของเด็ก ในทุก ด้ า น สามารถตัด สิ น ปั ญ หาต่างๆแทนเด็ก
สามารถจัด การทรั พ ย์ สิ น ของเด็ก ได้ อี ก ฝ่ ายมี สิ ท ธิ อ อก
ความเห็นได้ แต่ตดั สินใจไม่ได้
สิทธิการเยี่ยมบุตร ขณะที่ พ่ อแม่ แยกกันอยู่ อย่ างเป็ น
ทางการ
ฝ่ ายใดที่ไม่ได้ รับสิทธิดแู ลลูก ก็มีสิทธิที่จะไปเยี่ยมได้
ตามตารางเวลาที่กาหนดไว้ ในสัญญาแยกอยู่ และต้ องพา
กลับตามเวลาที่กาหนดไว้ เช่นกัน (ในทางปฏิบตั ิ อาจมีการ
ผ่อนปรนกันได้ ) ระยะเวลาที่ได้ เยี่ยมบุตร ก็สามารถพาลูก
ออกไปเที่ยวพักผ่อนได้
- เงินเลี้ยงดูบุตร ศาลจะเป็ นผู้ตดั สินว่า ฝ่ ายใดจะเป็ นผู้
จ่า ยค่า เลี ย้ งดู และจะก าหนดจ านวนที่ ต้ อ งจ่า ย ซึ่ง ไม่ มี
กาหนดค่าเลี ้ยงดู เป็ นตัวเลขที่แน่นอน โดยยึดหลักตาม
ความเหมาะสมของรายได้ แม่และพ่อ และประโยชน์ของ
เด็ก
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และในระหว่ างแยกกันอยู่ ฝ่ ายหนึ่ง ฝ่ ายใดจะแต่ งงาน
ใหม่ ไม่ ได้ ถ้ าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ยินยอม ต้ องรอจนกว่าจะ
ครบกาหนดเวลา เช่น
“ มานี และมานะ ได้ แต่งงานกันปี 1996 หลังจากประสบ
ปั ญหาหลากหลายในชีวิตคู่ สิงหาคม 2004 ทัง้ คู่ตดั สินใจ
แยกกันอยู่อย่างเป็ นทางการ ต่อมาในปี 2005 มานะได้ พบ
รักใหม่กับสุดา และต้ องการแต่งงานใหม่กบั เธอ แต่มานีไม่
ยินยอมทาการหย่าให้ ดังนัน้ มานะต้ องรอ จนถึง กันยายน
2006 เขาจึงสามารถทาการหย่าได้ ”

ผลที่ตามมา ของการหย่ าร้ าง คือ
1. เรื่ อง “ชื่อ สกุล” ถ้ าตอนแต่งงาน ฝ่ ายภรรยาใช้ นามสกุล
ของสามี เช่ น เดี ย วกั บ สามี ใ ช้ นามสกุ ล ภรรยา ทัง้ สอง
สามารถใช้ น ามสกุล นัน้ ได้ ต่อ ไป แต่ถ้ าต้ อ งการเปลี่ ย น
กลับมาใช้ นามสกุลของตัวเอง ต้ องดาเนินการแจ้ งเปลี่ย น
นามสกุลต่ออาเภอที่อาศัยอยู่ ภายใน 1 ปี หลังจากการหย่า
2. ฝ่ ายภรรยา สามารถจะรั ก ษา สถานภาพ ตาม
ใบอนุ ญ าตพ านั ก ตอนที่ ห ย่ า ไว้ ได้ เช่ น ตอนหย่ า มี
ใบอนุญาตพานัก บี ก็ จะได้ รับสิทธิ ต่างๆ ตามใบอนุญาต
พานัก บี แต่จะสูญเสียใบอนุญาตพานัก เมื่อแต่งงานใหม่
3. สิทธิในการปกครองบุตร ฝ่ ายใดที่ลกู ไปอยูด่ ้ วยที่บ้าน
อีกฝ่ าย ก็จะได้ สิทธิ์ในการมาเยี่ยมลูก และรับลูกไปนอน
สุดสัปดาห์ ซึ่ง ถ้ า การเยี่ ยมบุตรนี ้ พ่อกับแม่ต กลงกัน เอง
ไม่ได้ ศาลก็จะสัง่ เรื่ องเวลาการเยี่ยมบุตร นอกจากนี้
ในกรณี ที่สาคัญเป็ นพิเศษ เมื่อมีเรื่ องสาคัญที่เกี่ ยวกับลูก
ทังพ่
้ อและแม่จะต้ องตัดสินใจร่วมกัน เช่น เมื่อลูกต้ องผ่าตัด
ต้ องได้ รับลายเซ็นของทังพ่
้ อและแม่ หรื อเมื่อจะนาลูกออก
นอกประเทศ ต้ องได้ รับความยินยอมของทังสองฝ่
้
าย
เป็ นต้ น
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4. การจัด การเรื่ อ งที่ อ ยู่ อ าศั ย ในกรณี ที่ มี บุต ร ถ้ า ที่ อ ยู่
อาศัยนัน้ ฝ่ ายใด ฝ่ ายหนึง่ เป็ นเจ้ าของ ผู้ใดได้ บตุ รไปดูแล มี
สิทธิ์ที่จะอยู่ในบ้ านนันต่
้ อไป เช่น ฝ่ ายชายเป็ นเจ้ าของที่อยู่
อาศัย แต่ฝ่ายหญิ งได้ บุตรมาดูแล ฝ่ ายชายต้ องออกจาก
บ้ าน ไปหาที่อยู่ใหม่ แต่ฝ่ายหญิ งจะต้ องจ่ายค่าเช่า โดยที่
ศาลเป็ นผู้ตัดสิ น ว่าจะต้ องจ่ายค่าเช่าเท่าไหร่ โดยดูจ าก
มูลค่าของที่อยูอ่ าศัยนัน้ แต่ถ้าที่อยูอ่ าศัยนัน้ เป็ นการเช่าอยู่
ฝ่ ายที่ได้ บตุ รมาดูแล ต้ องการอยู่บ้านหลังนันต่
้ อไป ก็ต้องมี
การปรับเปลี่ยนสัญญาการเช่า ตามความเหมาะสม
5. เงินค่ าเลี้ ยงดู หลังจากหย่าขาดจากกันแล้ ว คุณไม่
สามารถทางานเพื่อเลีย้ งดูตวั เองได้ ไม่ว่ากรณี ที่ต้องดูแล
บุตรที่ยงั เล็ก หรื อว่ายังต้ องศึกษาวิชาชีพ คุณสามารถขอให้
อีกฝ่ ายจ่ายค่าเลี ้ยงดูตอ่ ได้ แต่ถ้าอดีตสามี หรื อ อดีตภรรยา
ไม่จา่ ยค่าเลี ้ยงดูให้ ฝ่ ายที่ไม่ได้ รับค่าเลี ้ยงดู ก็สามารถขอให้
ศาล สั่ง ให้ เจ้ านายของอี กฝ่ าย หักเงินจากเงินเดือน และ
โอนให้ อีกฝ่ ายได้ โดยตรง
6. ทรัพย์ สิน สินสมรส คูส่ มรสแต่ละฝ่ าย ยังคงเป็ นเจ้ าของ
ทรัพย์สินเดิม ที่แต่ละฝ่ าย มีอยู่ก่อนการทาการสมรส ส่วน
ทรัพย์สิน ที่ได้ ระหว่างสมรส ก็ให้ มีการแบ่งกันคนละครึ่ง
7. เงินสะสมหลังเกษียณ (AHV) เงินสะสมที่คสู่ มรส ได้ รับ
นับตังแต่
้ วันที่จดทะเบียนสมรส ถึงวันที่ศาลตัดสิน ให้ หย่า
ขาด จะต้ องนามาแบ่งครึ่ง โดยคูก่ รณี ต้ องโอนเงินเข้ าบัญชี
เงิ น สะสมของอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง เพื่ อ เป็ นสวัส ดิ ก ารหลัง ครบ
เกษี ยณอายุ ไม่สามารถเอาเงินสดออกมาใช้ ไ ด้ แต่ต้องมี
การจ่ายเงินสะสมจากการทางานต่อไป
แปลและเรี ยบเรี ยงโดย เฟรา ฮีรชี
ที่มา: Ehe-und Erbrecht, Ein Leitfaden für Braut- und
Eheleute, Eidgenössischen Justiz- und
Polizeidepartement
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ผู้มีสิทธิ์รับเงินแม่ หม้ าย
หรือพ่ อหม้ าย
1. เมื่อสามีหรื อ ภรรยาถึงแก่กรรม มีบุตรด้ วยกัน และบุตร
อายุต่ากว่า 18 ปี หรื อบุตรอายุ 18-25 ปี แต่กาลังศึกษาอยู่
2. ฝ่ ายที่ยงั มีชีวิตอยู่ อายุมากกว่า 45 ปี และจดทะเบียน
สมรสครบ 5 ปี
คู่สมรส จะอยูด่ ้ วยกันได้ อย่างราบรื่ น และมีความสุข คงจะ
อาศัยความรักอย่างเดียวไม่ได้ เงินถึงแม้ จะไม่ใช่สิ่งที่สาคัญ
ที่สดุ ในชีวิต แต่อาจมีผลต่อการครองคูไ่ ด้ เช่นกัน
คุณภรรยา น่าจะรู้ไว้ บ้างก็ดี เรื่ องรายได้ ของสามี เช่น ขอดู
ใบเงิ น เดื อ น บัญ ชี ธ นาคาร ใบแจ้ ง การเงิ น AHV หรื อ
Pensionskasse ไม่ใช่แต่งงานจดทะเบียนสมรสกับชาย
ชาวสวิส มา 12 ปี แต่ไม่เคยรู้เรื่ องเกี่ยวกับด้ านการเงินของ
สามีเลย มันก็กระไรอยู่น่ะ ถ้ าสามีปฏิเสธ บอกจะรู้ไปทาไม
อัน นี ค้ งไม่ต้อ งบอก เราก็ ใช้ ม ารยาหญิ ง ของเราจะกี่ เ ล่ม
เกวียนก็ได้ กบั สามีของเรา มาอัตถาธิบายถึง เหตุผล ต่างๆ
ที่เราควรรู้ให้ เขาใจอ่อน ยอมบอกเราบ้ าง จนได้ นนั่ แหละ
ถ้ า ยั ง ไ ม่ ย อ ม ใ จ อ่ อ น กั บ เ ร า ดี ๆ ก็ พึ่ ง ศ า ล ไ ด้ คื อ
Eheschutzgericht เมื่อมีคาสั่งจากศาล ทัง้ ธนาคารและ
นายจ้ าง ต้ องเปิ ดเผยบัญชีของสามีให้ คณ
ุ รู้
แต่ ทั้งนี้ทั้งนั้น สามี ภรรยา อยู่ด้วยกันทุกวัน ขอให้ ปรึกษา
กัน เมื่อความสัมพันธ์ ยังดีกันอยู่ เขาและเราก็ควรจะบอก
เรื่ องการเงินของกันและกัน เพื่อความสัมพันธ์ อันโปร่ งใส
ในครอบครัวนะค่ะ
รวบรวมโดย ก.ไตรคา

หญิงไทยแนะนาสมาคมใหม่
นัน่ ก็คือ สมาคมครู ในสวิตเซอร์ แลนด์ โดยคณะครูอาสา
ได้ เห็นว่าในปั จจุบนั ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ มีโรงเรี ยนสอน
ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ตามเมืองต่างๆ ประมาณ 15
แห่ง มี ค รู อ าสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒ นธรรมไทย
ประมาณ 70 คน และมีนักเรี ยน ตังแต่
้ อายุ 5 ปี ถึง 17 ปี
ประมาณ 300 คน ซึ่งล้ วนเติบโตในต่างประเทศ ไม่ค้ นุ เคย
กับภาษาไทย และไม่เคยเรี ยนภาษาไทยอย่างเป็ นระบบ
เพื่ อ เป็ นการสร้ างความเข้ ม แข็ ง เรื่ อ งการเรี ย น การสอน
ภาษาไทย จึ ง ได้ ร่ ว มกั น ก่ อ ตัง้ เป็ นสมาคมขึ น้ ในเดื อ น
ตุลาคม 2555 โดยได้ รับการสนับสนุนจาก
ท่านเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์นนายเฉลิมพล ทันจิตต์
อาจารย์สาลี่ ศิลปสธรรม และคุณจารี ย์ เคลเลอร์ คีรีโต ซึ่ง
ทัง้ 3 ท่าน ได้ ให้ เกียรติ เป็ นที่ปรึกษาให้ กบั สมาคมครูฯด้ วย
โครงการแรกที่สมาคม จะได้ ดาเนินการ คือ โครงการ
“การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนภาษาและ
วัฒนธรรมไทย ในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ”
มีระยะเวลาการดาเนินงาน ตังแต่
้ 1 เม.ย - 30 มี.ค. 2558
โดยจะพัฒนาในเรื่ องของหลักสูตร สื่อ กิจ กรรมการเรี ยน
การสอน การวัด และประเมิ น ผล การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ระหว่ า งครู อ าสา รวมทั ง้ การสร้ างความเข้ าใจเรื่ อง
ความส าคั ญ ของการเรี ยนการสอนภาษาไทยให้ แก่
ผู้ป กครอง เพื่ อ ช่ว ยยกระดับ คุณ ภาพการเรี ย นการสอน
ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น

2. โครงการ
ค่ า ย ส า น
สั ม พั น ธ์ ค รู
อ า ส า
นัก เรี ยนและ
ผู้ ป ก ค ร อ ง
ในสวิตเซอร์ แลนด์ ระหว่ างวันที่ 11 – 31 ต.ค 2556
ท่ า นผู้ ใ ดสนใจ ร่ ว มในกิ จ กรรม หรื อ สมัค รเป็ นสมาชิ ก
สมาคมครู ใ นสวิ ต เซอร์ แลนด์ หรื อ ขอรายละเอี ย ด
เพิ่มเติม ได้ ที่
คุณนาตาลี เลมันน์ ประธานสมาคมครูในสวิตเซอร์ แลนด์
อีเมล์ : tukky7062@gawnet.ch
จะเห็น ได้ ว่า การตัง้ สมาคมดัง กล่า วจะเป็ นประโยชน์ ต่อ
ครอบครั ว ผู้มี เ ชื อ้ สายไทย ในสวิ ตเซอร์ แลนด์ อย่างน้ อ ย
300ครอบครั ว เด็ก ไทย เด็ก สองเชื อ้ ชาติ มี ค วามจ าเป็ น
อย่างยิ่งที่จะต้ องเรี ยนรู้ ภาษาถิ่นกาเนิดของพ่อ หรื อแม่ ที่
เป็ นคนไทย เพื่อเด็กจะได้ ร้ ู ว่าตนเป็ นใคร มาจากไหน และ
จะมีความภาคภูมิใจ ในชาติกาเนิดของตน
อีกทัง้ จะช่วยส่งเสริ มความเป็ นชุมชนเข้ มแข็งของคนไทย
ในสวิตเซอร์ แลนด์ และส่งเสริ มภาพลักษณ์และวัฒนธรรม
ไทยในสวิตเซอร์ แลนด์ ไปพร้ อมๆ กันด้ วย
งานแบบนี ้ ทาคนเดียวไม่ได้ เราต้ องร่ วมมือ ร่วมใจช่วยกัน
เพื่ อ สื บสานความเป็ นไทย ด้ ว ยภาษาไทย ภาษาแม่ของ
พวกเรา นะค่ะ

และเสริมสร้ างความเข้ มแข็งแก่ชมุ ชนไทยในต่างแดน
สาหรับ ปี พ.ศ. 2556 จะเริ่มด้ วย 2 โครงการ คือ
1. โครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถของครูอาสา ใน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ภาษาไทยและวัฒนธรรม
ไทย ในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ในช่วงระหว่าง วันที ่
30 มี.ค- 15 พ.ค 2556
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หย่ อน แค่ ไหน

โดย ก.ไตรคา

แข็งขันกันทังฝ่
้ ายช่วยถอด และคนที่ถูกถอด พอถึงตอนใส่
เสื ้อผ้ า อ้ าว ต้ องมาเรี ยงกันใหม่ โดยเฉพาะรองเท้ าหุ้มข้ อ
ของบางคน ถอดย้ ากยาก ใส่ก็เสียเวลา
เล่าสู่กันฟั ง มาจากประสบการณ์การทางานเห็นแบบนี ้
ทุกวัน การใช้ ชี วิตในเมื องหนาวแม้ แต่การแต่ง ตัวก็ ต้องมี
เคล็ดลับ ต่อไปถึงเรื่ องการตรวจเสียที
ตรวจแบบไหน

ปี นี ้ไปตรวจร่างกายกันหรื อยังคะ ถ้ ายัง เรามาคุยกัน

๐ ตรวจคั ดกรองมะเร็ งปากมดลู กเป็ นประจา แม้ ไม่มี

เรื่ องภายในสูก่ นั ฟั ง เริ่มแรกก็ต้องนัดแพทย์ผ้ ชู านาญโรค

อาการผิดปรกติอะไร เนื่องจากมะเร็ งปากมดลูก เป็ นมะเร็ ง

สตรี เมื่อได้ วนั เวลานัดมาแล้ ว ขอให้ ไปถึงก่อนเวลานัด

ชนิดเดียว ที่สามารถตรวจพบเซลล์ผิดปกติ ตังแต่
้ ระยะก่อน

ประมาณ 5-10 นาที มีข้อแนะนาเล็กน้ อยซึง่ ได้ มาจาก

มะเร็ งจะลุกลามถึงสิบปี การคัดกรองในปั จจุบนั มีสองแบบ

ประสบการณ์ในการทางานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่นี่

แบบแรก คื อ ตรวจหาเซลล์ ผิดปกติ ที่เรี ยกว่า การทา

การเตรี ยมตัวไปพบนรี แพทย์ พวกเราทุกคนรู้ แหละว่า

แป๊ ปสเมียร์ (Pap smear) ใช้ ไม้ พนั สาลีและแปรงเล็กจิ๋ว
ไปป้ายที่ปากมดลูก เพื่อส่งตรวจ ทังนี
้ ค้ วรตรวจตังแต่
้ อายุ

หมอจะตรวจอะไรบ้ าง
เริ่ มจากการซักประวัติ แล้ วตรวจเต้ านม รวมไปถึงรั กแร้

21 ปี ขึ ้นไป และตรวจทุกปี

ทังสองข้
้
าง การแต่ งตัว ถ้ าสวมเสื ้อติดกระดุมหน้ า จะถอด

อี กแบบ คือ ตรวจหาไวรั สเอชพีวี (Human Papilloma

ง่าย แค่แกะกระดุมเท่านันเอง
้ ไม่ต้องถอดให้ ย่งุ ยากเข้ าออก

Virus) โดยควรคัดกรองผู้หญิงที่มีอายุ 30 ปี ขึ ้นไป

เหมือนเสื ้อสวมหัว

หลังจากแพทย์ฟังด้ วยหู ดูด้วยตา กดด้ วยมือ แล้ วยังสงสัย

ก่อนไปหาหมอเพื่ อ ตรวจภายใน ควรจะอาบนา้ ช าระ

ว่ามีอะไรที่มองไม่เห็นซ่อนอยูข่ ้ างในอีก ก็อาจจะมีการตรวจ

ร่างกายให้ สะอาด ก่อนเข้ าห้ องตรวจ ปั สสาวะก่อน อยาก

อัลตราซาวด์ชอ่ งคลอด ซึง่ สามารถตรวจวัดขนาดของมดลูก

แนะนาให้ สวมกระโปรงไป ถอดแต่กางเกงชันใน
้ เดินมาขึ ้น

ความหนาของกล้ ามเนื ้อมดลูก และเยื่อบุโพรงมดลูก ตวรจ

เตียงรอตรวจ ก่อนหมอจะลงมือตรวจ เราก็ดึงกระโปรงขึ ้น

หาก้ อนผิดปกติ เช่น เนื ้องอกมดลูก ถุงน ้าหรื อเนื ้องอกรังไข่

ขณะหมอใส่เครื่ องมือตรวจเข้ าไป กรุณาอย่าเกร็งนะคะ

ตลอดจนพบน ้าในอุ้งเชิงกรานซึ่ง พบได้ ในภาวะตกเลือดใน

ให้ ผอ่ นคลาย เหมือนกาลังเดินอยูช่ ายทะเล ที่มีลมโกรก

ช่องท้ องหรื อมะเร็งรังไข่

ถ้ าเกร็ง หมอจะตรวจไม่สะดวก อาจจะทาให้ เราเจ็บได้
เสร็จแล้ วก็ดงึ กระโปรงลงมาปิ ดทันที หญิงไทยขี ้อายค่ะ
ถ้ าไปหาหมอได้ ในฤดูร้อนยิ่งดี เพราะไม่ต้องถอดหลายชัน้
กว่าจะถึงจุดซ่อนเร้ น นึกภาพออกไหมคะ ฤดูหนาวในสวิตฯ
การแต่งตัวเหมือนหัวหอม บางครัง้ ต้ องช่วยกันถอด ร่วมแรง
18
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วิธีป้องกันมะเร็งปากมดลูก
๐ ฉี ดวัคซีน เนื่ องจากร้ อยละ 99.7 ของมะเร็ งปากมดลูก

มะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีมีอะไรบ้ าง
ไล่ตงแต่
ั ้ นอกสุดเข้ าไป มะเร็ งปากช่องคลอด มะเร็ งช่อง

เกิดจากการติดเชือ้ ไวรัสเอชพีวี จึงแนะนาว่าควรฉี ดวั คซีน

คลอด มะเร็ งปากมดลูก มะเร็ งมดลูก มะเร็ งท่อนาไข่ และ

ป้องกันในผู้หญิงที่มีอายุ 9 – 26 ปี

มะเร็งรังไข่

ในประเทศอังกฤษ อเมริกา และออสเตรเลีย มีการจัดให้

แม้ ม ะเร็ ง ในกลุ่ม นีจ้ ะมี ปัจ จัยเสี่ ยงของโรคต่างกัน แต่

วัคซีนป้องกันไวรัสเอชพีวี อยูใ่ นโปรแกรมวัคซีนแห่งชาติ

ผู้หญิงทุกคนมีความเสี่ยงด้ วยกันทังนั
้ น้ เราทุกคนควรดูแล

๐ ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนอายุ 17 ปี เพราะยิ่งอายุน้อย

สุขภาพอย่างสม่าเสมอค่ะ

ปากมดลูกจะยิ่งไวต่อการเกิดมะเร็ง

ยิ่งอายุมากขึ ้น ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายก็ตามมา

๐ ไม่มีคนู่ อนหลายคน เนื่องจากมีโอกาสติดเชื ้อไวรัสเอชพีวี
หลายชนิด

ตรงนันหย่
้ อน ตรงนี ้ยาน ที่เห็นเด่นชัดก็คือ ผิวพรรณ
จากงานวิจยั (อีกแล้ วเหรอ) รายงานตรงกันว่า การออก

๐ ไม่สบู บุหรี่ งานวิจยั พบว่า การสูบบุหรี่ เพิ่มการเกิดมะเร็ ง

กาลังกาย ป้องกันได้ เกือบทุกโรค
แท้ จ ริ ง แล้ ว มนุ ษ ย์ ทุ ก คนนั่ นแหละ เป็ นแพทย์

ปากมดลูกสองเท่า
งานวิจัยอีกนั่นแหละ พบว่าทาให้ เพิ่มอัตราการเกิดมะเร็ ง

ประจาตัวเองอยู่แล้ ว เราดูแลตัวเองทุกๆวัน ทัง้ ร่ างกาย
และโดยเฉพาะจิตใจ ฉะนั้น ขอให้ ออกกาลังกายไปเรื่ อยๆ

ปากมดลูก

จะได้ ดเู ต่งตึง แน่นกระชับ แลดูออ่ นกว่าวัย

๐ กิ นอาหารที่ มี วิ ตามิ นสูง และอาหารที่ มี ส ารต้ านอนุมูล

อวัยวะ มันมีมากมายเสียเหลือเกินในร่างกายคนเรา

อิสระเช่น ผักสด ผลไม้ ถัว่ ชนิดต่างๆ

ทุกส่วนมีความสาคัญหมด เราต้ องทานุบารุงรักษาให้ ดี

๐ ระวังการติดเชื ้อเอชไอวี/เอดส์ เพราะเชื ้อไวรัสนี ้จะกระตุ้น

ไม่หย่อน ไม่ยาน ค่ะ

๐ ไม่ ค วรกิ น ยาคุ ม ก าเนิ ด ติ ด ต่ อ กั น นานเกิ น 5 ปี จาก

ให้ เกิดมะเร็งปากมดลูก
๐ พักผ่อนให้ เพียงพอ และออกกาลังกายสม่าเสมอ เราอยู่
เมืองหนาว เล่นโยคะ ชี่กง ได้ ก็ดี แม้ จะหนาวอย่างไร ก็ควร
ออกจากบ้ านไปเดินรับอากาศบริ สทุ ธิ์ทกุ วัน
๐ ลดความเครี ยด เช่ น อ่ า นหนั ง สื อ นวดผ่ อ นคลาย
กล้ ามเนื ้อ
๐ รั ก ษาโรคที่ ท าให้ ภู มิ ต้ านทานของร่ า งกายต่ า เช่ น
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภูมิแพ้
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นิว้ (ถูก)ล็อค

โดย นกฮูก

นกฮูก เครื่ องหมาย นาโชค แต่วนั นี ้นกฮูกโชคไม่ดีคะ่ เพราะ
นิ ้วถูกล็อค ใครหนอมาล็อคนิ ้วของเรา ก็ต้องเล่าย้ อนหลัง
ไป 6 เดือนก่อนนันค่
้ ะ เริ่ มจากโคนนิ ้วกลางข้ างซ้ ายอักเสบ
บวมและเจ็บ แล้ วระบบไปถึงนิ ้วกลางจนอ้ วนพี โอยปวดแค่
นีเ้ อง เดี๋ยวก็ คงหาย บีบๆคลึงๆนิว้ ด้ วยตัวเองอยู่ 6 เดือน
นอกจากไม่หายปวดแล้ ว อาการที่ตามมาคือ งอแล้ วเหยียด
ไม่ได้ ที่เรี ยกว่า "นิ ้วล็อค" ต้ องใช้ นิ ้วมือข้ างที่ดีมาช่วยบิดนิ ้ว
ไปๆมาๆ กระตุกให้ เหยียดออก เจ็บอีกด้ วย ดึงนิ ้วดังกึ๊ก จึง
จะเหยียดได้ จะหยิบจับสิ่งใด ก็ไม่สะดวกอีกแล้ ว ไม่ได้ การ
แล้ วต้ องไปปรึกษาคุณหมอดีกว่า

แถมคุณหมอยังบอกอีกว่า ถ้ ามาหาหมอตังแต่
้ เริ่ มอักเสบ ก็
จะไม่ต้องถูกผ่าตัด เพราะหมอจะฉีดหาแก้ อกั เสบให้ ไม่รอ
(ตัง้ 6 เดือน)จนเส้ นเอ็นโปน หรื อปลอกเอ็นหนาขึ ้น หมอจึง
ต้ อ งผ่ า ตัด ขยายปลอกเอ็ น เพื่ อ เส้ นเอ็ น เคลื่ อ นผ่ า นได้
สะดวก ก็จะหายเจ็บ นิ ้วไม่น็อคต่อไป ค่าใช้ จ่ายค่าฉีดยาจะ
น้ อยกว่าค่าผ่าตัดมากมาย โอ-เย เมื่ อถึงเวลานี ้ คงไม่คิด
อะไรแล้ ว ต้ องยอมให้ ผา่ ตัดสถานเดียว
แผลผ่าตัดเล็ก ยาวสัก 1 เซ็นต์ ใช้ เวลาเพียง 5 นาที หมอ
ขยายแผล เอามีดเล็กไปตัดๆเล็มๆ ให้ ปลอกเอ็นบางและ
ขยาย ให้ เป็ นทางด่วนของเส้ นเอ็นต่อไป แปร๊ บเดียวเสร็ จ
เลี ย้ งกาแฟแถมยาแก้ ป วด 1 เม็ ด แล้ ว กลับ บ้ า นได้ หลัง
ผ่าตัด มือนันใช้
้ การไม่ได้ ไป 3-4 วัน และระหว่าง 2 สัปดาห์
แรก ใช้ งานเธอให้ น้อยๆหน่อย เรี ยกว่าช่วงพักฟื น้ คงได้
ไม่ว่าจะผ่าตัดเล็ก ผ่าตัดใหญ่ คุณภาพสวิส ย่อมเป็ นหนึ่ง
ห้ อ งผ่า ตัด ชัน้ หนึ่ง ระบบปลอดเชื อ้ เข้ ม ข้ น คุณหมอและ
ผู้ชว่ ยใส่ชดุ ปลอดเชื ้อครบครัน แขนของคนไข้ ข้างที่จะถูกผ่า
ถูกอาบด้ วยยาฆ่าเชื อ้ ทัง้ รองและคลุม ด้ วยผ้ าปลอดเชื อ้
ก่อนหมอลงมือฉีดยาชาและลงมีด ก่อนจะลงเข็ม คอยเรี ยก

คุณหมออัตถาธิบายเชิงวิชาการ (อย่างสันๆ
้ ง่ายๆ) ว่า ใน
แต่ละนิ ้ว มีเส้ นเอ็น (Tendon) ยาวไปตามนิ ้ว และปลอกหุ้ม
เส้ นเอ็น (Pully) ซึ่งมีปลอกเป็ นช่วงๆ ตามแนวเส้ นเอ็น การ
งอหรื อเหยียดนิว้ เส้ นเอ็นจะเลื่อนผ่านปลอกเอ็นนี ้ แต่ถ้า
เส้ น เอ็ น อัก เสบและขยาย ก็ จ ะเคลื่ อ นผ่า นปลอกเอ็ น ไม่
สะดวก และเมื่อปลอกหุ้ม เส้ นเอ็นอักเสบแล้ วทิง้ ไว้ นานๆ
ปลอกเอ็นหนาขึ ้น จะไปกดเส้ นเอ็นทาให้ เคลื่อนผ่านปลอก
เอ็นลาบากอีกแหละ
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เตือน เอ้ า ระวังนะครับ จะฉี ดยาแล้ ว เจ็บนิดๆนะ รู้ สึกไง
บ้ าง ยังสบายดีไหม เอ้ าจะลงมีดละนะ เจ็บไหม ไม่เจ็บเลย
ค่ะ จะเจ็บได้ ไง หมอฉีดยาชาไปแล้ ว โอย คนไข้ ไม่เหงาเลย
หมอคอยปลอบใจตลอดเวลา ลูกค้ า คือ เจ้ านายจริงจริง
เมื่ออยากรู้ ว่าเจ้ านิ ้วล็อค มาจากไหน เลยต้ องไปหาข้ อมูล
มาแจกเพื่อนๆ เผื่อว่าเริ่ มมีอาการ จะได้ ดูแลรักษาตนเอง
ไม่ต้องถึงมือหมอ ผู้มีประสบการณ์ทงหลายเล่
ั้
าให้ ฟังว่าให้
ทากายภาพมือ

วิธีทากายภาพมือแบบง่ ายๆ ก่ อนจะเป็ นนิว้ ล็อคถาวร

อย่างไรก็ตาม แม้ โรคนิ ้วล็ อคจะเป็ นโรคที่สามารถรักษาให้

1. ยืดกล้ ามเนื ้อแขน มือ นิ ้วมือ โดยยกแขนระดับไหล่ ใช้ มือ

หายได้ แต่เพื่อนๆ ก็ควรป้องกันไว้ ดีกว่าแก้ ตามวิธีที่แนะนา

ข้ างหนึ่งดันให้ ข้อมือกระดกขึ ้น-ลง ปลายนิ ้วเหยียดตรงค้ าง

ข้ างต้ นนะคะ

ไว้ นับ 1-10 แล้ วปล่อยทา 6-10 ครัง้ /เซ็ต

อ้ างอิงจาก http://นิ ้วล็อค.com/

2. บริ ห ารการก า-แบมื อ โดยฝึ กก า-แบ เพื่ อ เพิ่ ม การ
เคลื่ อ นไหวของข้ อ นิว้ มื อ และกาลัง กล้ ามเนื อ้ ภายในมื อ
หรื ออาจถือลูกบอลในฝ่ ามือก็ได้ โดยทา 6-10 ครัง้ /เซต
3. ท่าเพิ่มกาลังกล้ ามเนื ้อที่ใช้ งอ-เหยียดนิ ้วมือ โดยใช้ ยาง
ยืดช่วยต้ าน แล้ วใช้ นิ ้วมือเหยียดอ้ านิ ้วออก ค้ างไว้ นับ 1-10
แล้ วค่อยๆ ปล่อย ทา 6-10 ครัง้ /เซต
ใครบ้ างหนอ ทีม่ ีความเสี่ยงทีจ่ ะเป็ นโรคนี้
1. นักกอล์ ฟ พวกนี ้ต้ องใช้ แรงหวดลูกกอล์ฟมาก โอ--กีฬา
กีฬา เป็ นยาวิเศษ จะไม่จริงเสมอไปเสียแล้ ว
2. หมอนวดแผนโบราณ ใช้ พลังนิ ้วมากอีกเหมือนกัน คน
ถูกนวดสบาย แต่หมอนวดเหนื่อยจัง
3. ช่ าง โดยเฉพาะช่างฝี มือ เช่น ช่างไม้ ช่างเครื่ องยนต์ งาน
ช่างทังหลาย
้
งานฝี มือ--มือทางานหนัก
4. ยูโด ก่อนจะฟาดคูต่ อ่ สู้ลงไปกองกับพื ้นได้ ต้ องใช้ มือยึด
ชายเสื ้อคูต่ อ่ สู้ให้ แน่น นิ ้วแสนจะเกร็ง-5. แม่ บ้าน อันนี ้สาคัญสาหรับพวกเรา นี่เป็ นงานหนักกว่า
งานสานักงานนอกบ้ าน เยี่ยงกรรมกร แม่บ้านต้ องแบก ต้ อง
หาม หิว้ ตะกร้ าหรื อถุง กับข้ าว ช๊ อปปิ ้งอย่างอื่ นไม่นับ อิอิ
ตะกร้ าหรื อถังผ้ า ถังนา้ ถูบ้านอันแสนหนัก ถัง นา้ รดต้ นไม้
ลองคิดดู เราต้ องทาทุกวัน แทบไม่มีวนั หยุด งานหลวง งาน
ราษฎร์ --ล้ นมือ

(ต่อจากหน้ า 28)

การลงทะเบียนคนไทยในต่ างประเทศ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อแจ้ งข่าวสาร
ขอเชิญชวนท่านที่ยงั ไม่เคยกรอกแบบฟอร์ ม รายงานตัว
กับสถานเอกอัครราชทูตฯ หรื อเคยรายงานแล้ ว แต่ย้าย
ที่อยูใ่ หม่ หรื อมีการเปลี่ยนหมายเลขติดต่อ มาแจ้ ง ข้ อมูล
ล่าสุดของท่านต่อเจ้ าหน้ าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
ณ สถานที่ จัด กงสุล สัญ จร (Download
ร า ย ง า น ตั ว

ค น ไ ท ย

แบบฟอร์ ม
จ า ก

เว็บไซต์ www.thaiembassybern.org) ทัง้ นี ้ หากท่าน
สะดวก อาจดาเนินการด้ วยตนเอง โดยลงทะเบียนคนไทย
ออนไลน์ในเว็บไซต์ดงั กล่าว
หากมีข้อซักถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ ายกงสุล

เอ นกฮูกถนัดขวา แต่เจ็บข้ างซ้ าย แล้ วจะเข้ ากลุ่มเสี่ยงข้ อ
ไหนนะ ที่ต้องเล่าสู่กันฟั ง เพราะหันไปทางไหนก็เจอคนถูก
นิ ้วล็อค (คล้ ายถูก “น็อค”) เยอะเหลือเกิน
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สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
โทรศัพท์ 031-970-3414 หรื อ 031-970-3415 หรื อ
031-970-3427อีเมล์ :thaiembassy.bern@hotmail.com
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การสร้ างความสุข
ใ น ค ร อ บ ค รั ว
รวบรวมโดย เจเจ

ขอความเห็น รับฟั ง แล้ วให้ อีกฝ่ าย มีโอกาสแสดงความ

ความสุขทางกาย ได้ แก่ การสร้ างฐานะครอบครัวให้ มี
ความมัน่ คง การมีที่อยูอ่ าศัย ความจาเป็ นพื ้นฐานในชีวิต
ประกอบอาชีพ

สุจริต ได้ รับการศึกษาตามวัย
ความสุขทางใจ ได้ แก่ ความรักใคร่ปรองดอง ความเอื ้อ
อาทรเอาใจใส่ เมื่อมีอปุ สรรคไม่ทอดทิ ้งกัน ช่วยเหลือ และ
เป็ นกาลังใจซึง่ กันและกัน
แนวทางการสร้ างความสุขในครอบครัว ทาได้ ด้วยการ
ใช้ ภาษาพูด ภาษาท่าทาง การใช้ เวลาร่วมกัน และการให้
กาลังใจซึง่ กันและกัน ดังนี ้ :
1. ภาษาพูด สิ่งสาคัญที่ควรคานึง ในการพูดจากันใน
ครอบครัวคือ การใช้ คาพูด คาเรี ยกขาน

ควรมีความ

นุม่ นวล ไพเราะ สมฐานะ และบทบาทของผู้ที่เราพูดด้ วย
ไม่ใช้ คาพูดล้ อเลียน ประชดประชัน
2.

หากเกิดความขุน่ ข้ องหมองใจกัน

ควร

เปิ ดเผย

ความรู้สกึ โดยตรงกับผู้ที่อยากจะสื่อ ไม่เลี่ยงไปพูดผ่านคน
อื่น หรื อเก็บไว้ ไม่พดู จา

เลือกที่จะพูดตามความรู้สกึ จริง

แทนที่จะกล่าวประชด
3. จัดการกับอารมณ์ ของตนเอง หลายครัง้ ที่อารมณ์ข่นุ
เคือง ทาให้ ใช้ คาพูดทาร้ ายน ้าใจกันและกัน มากกว่าจะเป็ น
การพูดเพื่อแก้ ปัญหา
4. ใช้ คาพูดในทางสร้ างสรรค์

เลือกใช้ คาพูดที่นมุ่ นวล

ไพเราะแทนการชวนทะเลาะ
22

ระรานกัน
6. ตั้งใจฟั งอีกฝ่ าย นอกจากการพูดจาที่ดีแล้ ว ต้ องรู้จกั
ตังใจฟั
้ ง ว่าอีกฝ่ ายมีเหตุผล มีความเข้ าใจว่าอย่างไร

ความสุข ในครอบครัวแบ่งได้ 2 ประการ คือ

ที่ชว่ ยให้ ทกุ คนในครอบครัวมีสขุ ภาพที่ดี

5. เลือกเวลาพูดที่เหมาะสม อย่าคิดแต่เอาชนะ หรื อตาม
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คิดเห็น จะช่วยให้ การแก้ ปัญหาร่วมกัน เป็ นไปได้ ด้วยดี
เมื่ออีกฝ่ ายยอมรับข้ อคิดเห็น ควรแสดงคาขอบคุณเขา
7. ภาษาท่าทาง นอกจากการพูดจาแล้ ว ควรมีสีหน้ าที่
ยิม้ แย้ มแจ่ มใส ใครอยูใ่ กล้ ก็มีความสบายใจ ท่าทางเป็ น
มิตร ไม่เคร่งเครี ยด มีการสัมผัสที่นมุ่ นวลอ่อนโยน
8. การใช้ เวลาร่ วมกัน ครอบครัวสามารถมีกิจกรรมที่มี
คุณภาพร่วมกันได้ หลายรูปแบบ ได้ แก่ งานบ้ าน สมาชิก
ทุกคนมีสว่ นร่วมรับผิดชอบในงานประจาวันในครอบครัว
และสามารถจัดกิจกรรมเพิ่มเติมอื่นๆ ตามความสนใจ มี
กิจกรรมในโอกาสพิเศษต่างๆร่วมกัน

กิจกรรมที่เป็ นงาน

อดิเรกของครอบครัว เช่น การเลี ้ยงสัตว์ การเล่นดนตรี
9. การให้ กาลังใจกัน กาลังใจเปรี ยบเสมือนพลังสารอง ที่
ช่วยให้ ทกุ คนในครอบครัว สามารถปรับ ตัวต่อสถานการณ์
ที่เกิดขึ ้นในชีวิตได้ เพราะการให้ กาลังใจเป็ นการช่วยให้ เกิด
ความรู้สกึ ที่ดีตอ่ ตนเอง และคนอื่น เกิดความมัน่ ใจว่าตน
จะมีความสามารถเพียงพอที่จะทาสิ่งต่างๆ ได้ สาเร็จ
การสร้ างความสุขในครอบครัว ไม่ จาเป็ นต้ องใช้ เงิน
มากมาย สามารถทาได้ทกุ วัน ด้วยการใช้กิริยา และคาพูด
ที น่ ่มุ นวลสื อ่ สารกัน รู้จกั ใช้เวลาในครอบครัวร่ วมกันอย่าง
มี ค่า และหมัน่ สร้างกาลังใจกันเสมอๆ สร้ างความสุขใน
ครอบครั ว ไม่ ใช่ เรื่ องยากค่ ะ
ข้ อมูล : สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่น, กรมสุขภาพจิต
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,กรมสุขภาพจิต

ความต่ างและความเหมือน
โดย ลาดวน

ที่จะพูดถึงต่อไปนี ้คือ วันอีสเตอร์ ของฝรั่งเขา และวัน
สงกรานต์ของไทยเรา สองเทศกาลนี ้ ต่างกันที่ ความ
เป็ นมา เป็ นตานานที่เล่าต่อกันมา เป็ นระยะเวลานาน
มากแล้ ว ซึง่ ก็เป็ นสิ่งที่พวกเราก็คงรู้กนั มาแล้ ว แต่สิ่งที่
เหมือนกันนี่ซิ น่าสนใจกว่า คือ ความเป็ นไปนัน่ เอง เรามา
ติดตามกันว่า เจ้ าความเป็ นไปที่วา่ นันเป็
้ นอย่างไรกัน
โดย สัญลักษณ์ ตัวแทนของวันอีสเตอร์ คือ
“ไข่ ” และ “กระต่ าย” (ทาไมไม่เป็ น ไข่กบั ไก่
หรื อ กระต่ายกับเต่า นิทานอีสปที่เราเคยอ่าน
กันสมัยเป็ นเด็กๆนะ) ที่มาของกระต่ าย (และ
แล้ วกระต่ายก็ได้ เข้ าซีน) ตามความเชื่อกรี ก
โบราณ กระต่าย เป็ นสัตว์สญ
ั ลักษณ์แทน
“ความอุดมสมบูรณ์ และการเกิดใหม่ ” ตามความเชื่อ
โบราณนี ้เอง จึงได้ มีการนากระต่ายเข้ ามาเกี่ยวข้ องกับ
เรื่ องราวของอีสเตอร์ โดยที่เรื่ องราว และกิจกรรมของวัน
สาคัญนี ้ ได้ มีการปรับและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
และ วัฒนธรรมของแต่ละท้ องถิ่น ในช่วงเทศกาล
อีสเตอร์ ชาวคริสเตียน แต่ละครอบครัวจะกลับไปเยี่ยม
บิดามารดา และร่วมรับประทานอาหารด้ วยกัน อย่าง
อบอุน่ เป็ นกันเอง และของที่ระลึกสาหรับเทศกาลนี ้ ที่
นิยมมอบแก่กนั ก็คือ ช็อกโกแลต รู ปไข่ – สื่อความ
หมายถึง ความมีชีวิต หรื อ ตุ๊กตาช็อกโกแลตรู ป
กระต่ าย สื่อความหมายถึง ความอุดมสมบูรณ์
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ซึ่งเป็ นสิ่งที่ยังคงดารงยึดถือไว้ เป็ นหลักปฏิบัตติ ่ อไป
เพื่อลูกหลานเหลน โหลนจะได้ ไม่ ลืม และก็คง
เป็ นไปแบบนีไ้ ปอีกนานแสนนาน
คราวนี ้มาถึงวันสงกรานต์ ของไทยเราบ้ าง วันสงกรานต์
เป็ นวันขึ ้นปี ใหม่ของไทยเรา เป็ นขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่ มี ความงดงาม อ่อ นโยน เอื อ้ อาทร และเต็ ม ไปด้ ว ย
บรรยากาศ ของความกตัญญู การแสดงความเคารพ ให้
เกี ย รติ โดยใช้ น า้ เป็ น สื่ อ สั ญ ลั ก ษณ์ ในการเชื่ อ ม
สัมพันธ์ระหว่างกัน และเมื่อถึงเทศกาลนี ้ทีไร พวกเราก็ได้
อยู่กั น พร้ อมหน้ าครอบครั ว อยู่ท ากิ จ กรรมร่ ว มกั น ใน
ครอบครัว เพิ่มความรัก ความอบอุ่น ให้ แก่กัน มีการซือ้
เสื ้อผ้ าใหม่และอื่นๆ เป็ นของขวัญ ให้ พ่อแม่ ปู่ ย่า ตายาย
เพื่อสืบทอดความดีงามนี ้ สิ่งที่เราควรรักษาไว้ พร้ อมกันนี ้
ด้ วยก็คือ การทาบุญตักบาตร การทาบุญอุทิศส่วนกุศล
ให้ แก่บรรพบุรุษ การสรงน ้าพระ การรดน ้าขอพร การเล่น
รดน ้ากัน และนี่ก็เช่นเดียวกัน กับเทศกาลอีสเตอร์
ที่ เ ราท่ า นต้ อ งการรั ก ษาไว้ เป็ นประเพณี สื บ ทอด
ต่ อไปยังชนรุ่ นหลังต่ อไป ใช่ไหมเอ่ย และนี่คือ ความ
เหมือนกันของสองเทศกาลสาคัญนี ้ ตามความคิดเห็นของ
ผู้เขียนค่ะ
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แสดงความยินดี
กับคุณจารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต
คุณจารี ย์ เป็ นชาวกรุงเทพฯโดยกาเนิดเมื่อวัยเด็กได้ เริ่มการศึกษา
ระดับประถมจนจบการศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรี ยนสตรี วรนาถ หลังจาก
นันในปี
้
2508 - 2510 ได้ ย้ายไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่โรงเรี ยน
สตรี ศรี อยุธยา
ปี 2515 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เคมี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี 2517 จบการศึกษาปริญญาโทสาขาเคมีวิเคราะห์ จากจุฬาลงกรณ์ฯ
ปี 2519 - 2520 ได้ รับทุนการศึกษา มาศึกษาที่ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ และได้ รับประกาศนียบัตรการศึกษาและทางานวิจยั
ด้ านวิทยาศาสตร์ การถ่ายภาพและการพิมพ์ ที่สถาบันวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ EMPA St.Gallen และที่มหาวิทยาลัย ETH Zurich
ปี 2521 ได้ รับการแต่งตัง้ ตาแหน่งผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ประจาภาควิชาวิทยาศาสตร์ ทางภาพถ่ายและการพิมพ์จากผลงาน
การแต่งตาราด้ านวิทยาศาสตร์ การถ่ายภาพและเทคนิคการพิมพ์ รวมทังการเขี
้
ยนบทความลงในวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้ อง
และเป็ นอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จนถึง พ.ศ.2524 จึงย้ ายมาอยูป่ ระเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เมื่อย้ ายมาอยูส่ วิตฯแล้ ว คุณจารี ย์ ได้ ใช้ วิชาความรู้ที่ศกึ ษามา
ประกอบอาชีพจนประสบความสาเร็จในการทามาหาเลี ้ยงชีพ และขณะเดียวกันก็ทางานอาสาสมัคร รับใช้ สงั คมไปด้ วย
เมื่อ 25 ปี ก่ อน คุณจารี ย์เป็ นคนแรกที่เชิญอาจารย์จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและจากมหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนสุนนั ทา (ครัง้ นันใช้
้ ชื่อ วิทยาลัยครู สวนสุนนั ทา) ร่วมกับศูนย์วฒ
ั นธรรมแห่งประเทศไทย มาสาธิตการสอนภาษาไทย
ให้ ลกู หลานไทยที่นี่ พร้ อมทังน
้ าอาจารย์ดนตรี ไทยมาแสดงให้ ชาวสวิสได้ ซาบซึ ้งในความไพเราะของภาษาไทยและความ
งดงามของศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมทางด้ านงานจิตอาสาของคุณจารี ย์นนั ้ มีมากมายทังในประเทศสวิ
้
ตฯและร่วมกับ
สมาคมไทยในประเทศต่างๆทัว่ ยุโรป
ตังแต่
้ ปี 2532 จนปั จจุบนั เป็ นกรรมการวัดธรรมปาละ
ตังแต่
้ ปี 2523 จนปั จจุบนั เป็ นประธานชมรมไทยคลาสสิค
เป็ นผู้ร่วมก่อตังสมาคมหญิ
้
งไทยเพื่อหญิงไทยและเป็ นกรรมการทางานตลอดมา จนดารงตาแหน่งประธานตังแต่
้ ปี 2552
จนถึงปั จจุบนั นอกจากนี ้ยังเป็ นกรรมการมูลนิธิกาญจนาภิเษกราลึก ที่ปรึกษามูลนิธิบตุ รบุญธรรมในประเทศสวิตฯ เป็ นผู้
ร่วมก่อตังและเป็
้
นประธานคนแรกของสมาพันธ์ ครู ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในยุโรป อีกทังงานด้
้
านพุทธศาสนาซึ่งทา
อย่างสม่าเสมอ นอกจากจะเป็ นกรรมการวัดธรรมปาละแล้ ว ก็ยงั ช่วยงานทุกวัดอย่างมีความสุข ตาแหน่งต่างๆทังหมดนี
้
้
สมาชิกและผู้ร่วมงานมีความยินดีให้ เธอเป็ นประธานหรื อกรรมการ คุณจารี ย์เป็ นผู้ที่ทางานจิตอาสา ชนิดที่เข้ ากับคนได้ ทุก
หมู่เหล่า ทางานร่ วมกับสมาคมอื่นๆได้ มีลกั ษณะการทางานแบบประนีประนอม เน้ นเรื่ องความสามัคคี นอกจากนี แ้ ล้ วใน
ต าแหน่ ง ประธานสมาคมหญิ ง ไทยเพื่ อ หญิ ง ไทย ทุก ครั ง้ ที่ ท างสมาคมฯ มี ก ารจัด กิ จ กรรมต่า งๆ คุณ จารี ย์ จ ะเป็ นผู้
ประสานงานกับทางราชการและเชิญสมาคมอื่นๆให้ มาร่วมกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมช่วยๆกันหลายฝ่ าย
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คุณจารี ย์อยู่ในวัยเกษียนแล้ ว แต่อายุไม่ใช่อปุ สรรคขัดขวาง เธอยิ่งใช้ เวลา ที่มี ทางานเพื่อสังคมมากขึ ้น ซึง่ ไม่วา่ เวลาจะ
ผ่านไปนานสักเท่าไร เธอก็ยงั เป็ นต้ นแบบของการทางานอาสาสมัคร และกาลังฝึ กน้ องรุ่นใหม่ เพื่อให้ มารับงานต่อไป
ด้ วยความเสียสละอย่ างยาวนาน และทาคุณประโยชน์ อย่ างมากให้ สังคม จึงได้ รับประกาศเกียรติคุณให้ เ ป็ นผู้
สมควร ซึ่ ง พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว ได้ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าโปรดกระหม่ อมพระราชทาน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ เหรี ยญทองดิเรกคุ ณาภรณ์ ประจาปี 2554 นับเป็ นพระมหากรุ ณาธิ คุณอย่างสูงสุด และเป็ น
ภาพลักษณ์ที่นา่ ภาคภูมิใจ
สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทยและสมาชิก ขอแสดงความยินดี
ღ♥*¨*•►ღ♥*¨*•►ღ♥*¨*•►¸.•*¨*•►¸.•*¨*•►ღ♥*¨¸.•*¨*•►¸.•*¨*•►ღ♥*¨¸.•*¨*•►¸.•*¨*

9 คาถามเรื่อง"ช่ วงเวลาทดลองทางาน และการยกเลิกสัญญาทางาน"
โดย พี่หญิงไทย -----สายตรง------079 649 34 32

กริ๊ง กริ๊ง กริ๊ง กริ๊ง
พี่หญิงไทย
ถาม
พี่หญิงไทย
ถาม
พี่หญิงไทย

ถาม
พี่หญิงไทย
ถาม

สวัสดีคะ่ หญิงไทยค่ะ
สวัสดีคะ่ น้ องเป็ นสมาชิกของสมาคมหญิงไทยนะคะ วันนี ้มีคาถามค่ะ
ยินดีให้ คาปรึกษาค่ะ
น้ องเพิ่งเริ่มทางานที่ทางานใหม่ได้ 2 สัปดาห์คะ่ แต่ร้ ูสกึ ว่างานที่ทาไม่เหมาะกับตัวเอง ถ้ า
น้ องลาออกตอนนี ้ จะผิดสัญญาทางานที่เซ็นชื่อไปแล้ วไหมคะ
โดยปกติเรามีสญ
ั ญาทางาน ซึง่ จะกาหนดเวลาทดลองงาน เมื่อเลยกาหนดนี ้ก็จะเป็ น
การจ้ างงานปกติ (กรณีที่ไม่แจ้ งว่าจะจ้ างถึงวันที่เท่าไร แสดงว่าให้ ทางานต่อไปอย่างไม่มี
กาหนด) คงต้ องกลับไปดูสญ
ั ญาจ้ างงานอีกครัง้ ค่ะ ว่ากาหนดระยะเวลาทดลองงาน
นานเท่าไร และกาหนดวันยื่นจดหมายลาออกภายในกี่วนั ก่อนออกจากงาน
น้ องมีใบสัญญาทางานอยู่คะ่ แต่ต้องอ่านตรงไหนคะ
ดูคาว่า ระยะเวลาทดลองงาน ( Die Probezeit ภาษาเยอรมัน หรื อ Période d'essai
ฝรั่งเศส หรื อ Patto di prova อิตาเลียน)
เขาเขียนว่าทดลองงาน 3 เดือนค่ะ
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แล้ วเขียนเรื่ องระยะเวลายื่นใบลาออก หรื อยกเลิกสญญาใน ช่วงทดลองงาน
3 เดือนนี ้ ไว้ วา่ อย่างไรคะ
ถาม
คาไหนคะ
พี่หญิงไทย
ดูคาว่า Die Kündigungsfrist ภาษาเยอรมัน หรื อ Dé lai de dénonciation ฝรั่งเศส หรื อ
Termine di disdetta อิตาเลียน ค่ะ
ถาม
เขาไม่ได้ เขียนค่ะ
พี่หญิงไทย
ค่ะ บางครัง้ จะไม่เขียนไว้ ก็ให้ ใช้ ตามกฏหมายแรงงานสวิส ถ้ ากาหนดช่วงทดลองงาน
3 เดือน ในเดือนแรก เรามีสิทธิยื่นใบลาออกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร 7 วันก่อนออกจากงานค่ะ
ในทางกลับกันนายจ้ างก็มีสิทธิแจ้ งเรา 7 วัน ก่อนยกเลิกสัญญาค่ะ เมื่อเริ่มเดือนที่ 2 จะ
เพิ่มเป็ น 30 วันค่ะ
ถาม
พี่หญิงไทยมีอะไรจะแนะนาเพิ่มเติมเรื่ องสัญญาทางานงานของน้ อง ไหมคะ
พี่หญิงไทย
ก่อนอื่นอยากถามว่า จะไม่อดทนทางานต่ออีกนิดหรื อคะ ในระยะแรกของการทางาน เรา
อาจยังไม่ชิน ทังลั
้ กษณะงาน เพื่อนร่วมงาน สถานที่ ต้ องให้ เวลาในการปรับตัวด้ วย การทา
สิ่งใดย่อมมีอปุ สรรค ปั ญหามีไว้ ให้ แก้ คะ่ ถ้ าแก้ ไขได้ ไม่ว่าอยูท่ ี่ไหน จะมีความสุขนะคะ
ถาม
ขอบคุณค่ะ ที่เป็ นกาลังใจ น้ องจะลองใช้ เวลาคิดอีกนิด
พี่หญิงไทย
ยินดีคะ่ แล้ วถ้ าเลยกาหนดเวลาทดลองงานแล้ ว ลองอ่านสัญญานะคะว่า เขากาหนดเวลา
จ้ างเราถึงเมื่อไร ถ้ าไม่กาหนดก็แสดงว่าจ้ างเราประจาต่อไป แล้ วอ่านด้ วยว่าหลังจากนันจะ
้
มีกาหนดการยื่นใบลาออกเป็ นอย่างไร
ถาม
พี่ชว่ ยแนะนาน้ องด้ วยค่ะ
พี่หญิงไทย
ต้ องลองศึกษาสัญญาทางานนะคะ เมื่อเลยระยะทดลองงานแล้ ว ในสัญญาส่วนใหญ่จะ
กาหนดระยะเวลาการยื่นใบลาออก หรื อยกเลิกสัญญา ถ้ าไม่เขียนไว้ ให้ ใช้ ข้อกาหนดตาม
กฏหมายแรงงานดังนี ้ค่ะ ทางาน 1 ปี แรก ต้ องแจ้ งยกเลิกก่อน 1 เดือน
ทางานปี ที่ 2 ถึง 9 ต้ องแจ้ งยกเลิกก่อน 2 เดือน
ทางานปี ที่ 10 ขึ ้นไป ต้ องแจ้ งยกเลิกก่อน 3 เดือน
และการยื่นใบลานัน้ หนังสือที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรจะส่งด้ วยตนเอง หรื อจดหมาย
ลงทะเบียนก็ได้ คะ่ แต่จะต้ องส่งถึงมือนายจ้ างก่อนวันที่ 30 หรื อ 31
(ยกเว้ นเดือนกุมภาพันธ์) แล้ วต้ องทางานต่อจากนันจนถึ
้
งกาหนดยกเลิกสัญญาทางาน
ดังข้ างบนที่กล่าว มาแล้ วนี ้ รายละเอียดอื่นๆ ยังมีอีก ถ้ าโทรศัพท์มาถามเพิ่มเติม พี่หญิงไทย
ยินดีจะตอบคาถามนะคะ
ขอให้ โชคดีคะ่
พี่หญิงไทย
พี่หญิงไทย
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ปฏิทนิ กิจกรรมหญิงไทย
ไม่ ควรพลาดค่ ะ ทราบแล้ วจดใส่ปฏิทินส่วนตัวไว้ เลย แล้ วบอกคนใกล้ ตวั ว่า วันเหล่านี ้ ฉันมีนดั แล้ วจ้ า
1. วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม 2013 เวลา 09:30 –16.00 น. ที่ Eglise française réformée Berne, Predigergasse 3,
Bern สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย ขอเชิญสมาชิก และท่านผู้สนใจ ร่วมประชุมสามัญประจาปี และร่วมสัมมนา เสวนา ใน
หัวข้ อ “เตรี ยมตัวย้ ายกลับไปอยู่เมืองไทย” จะอยู่ จะไป หรือ จะไปๆมาๆ โดยกรรมการสมาคมหญิงไทยฯ
และ “ภาษาไทย สายใยแม่ ลูก” (เสน่ท์แห่งภาษาไทย) โดย อาจารย์ สาลี่ ศิลปสธรรม และในงานนี ้
ฯพณฯ เอกอัครราชทูต นายเฉลิมพล ทันจิตต์ มากล่าวเปิ ดงาน เวลา 13.00 น. และพบปะพูดคุยกับพี่น้องชาวไทยด้ วย
2. วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2013 เวลา 14.30 น. ถึงเวลาประมาณ 18.00 น. ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
สมาคมหญิ ง ไทยฯ เชิญล่ า มและนั กสั งคมสงเคราะห์ ชาวไทย พบปะพูดคุย ซักถาม กั บ ดร. อุ ทัย อาทิเวช
ผู้อานวยการศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ ประชาชนระหว่างประเทศ สานักงานคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชน จากนัน้ ฯพณฯ เอกอัครราชทูต นายเฉลิมพล ทันจิตต์ เชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารเย็นด้ วยกันค่ะ
3. วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน 2013 เวลา 09.00- 15.00 น. ที่ Eglise française réformée Berne, Predigergasse 3, Bern
ดร.อุทัย อาทิเวช ผู้อานวยการศูนย์อยั การคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ และคณะ มาบรรยาย ให้ ความรู้ ในเรื่ อง
สิทธิตา่ งๆของคนไทยในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องทรัพย์สิน การเกณฑ์ทหารของเด็กลูกครึ่งไทย และพร้ อมตอบข้ อ
ซักถาม ที่มีผ้ สู นใจถาม และตั้งแต่ วันที่ 25 เม.ย เป็ นต้ นไป ท่านสามารถ ดาวน์โหลด ใบสมัครได้ ที่เว็ปไซด์ของสมาคมฯค่ะ
4. วันอาทิตย์ ที่ 1 กันยายน 2013 งานวันสังสรรค์ครอบครัวหญิงไทย ที่ Kirchlindach เบิร์น และการสัมมนา โดย
จิตแพทย์จากเมืองไทย ในหัวข้ อใดนัน้ ขออุบเอาไว้ ก่อน จะเปิ ดเผยกันในฉบับเดือนสิงหาคม ต้ องติดตามกันต่อไปนะค่ะ
5. ปี นีส้ มาคมฯ ได้ จัดทาหนังสือคู่มือการใช้ ชีวิตในสวิตฯ ซึง่ มีเนื ้อหาที่นา่ สนใจดังนี ้ การเตรี ยมตัวก่อนมาประเทศสวิตฯ
การปรับตัวเข้ ากับสังคมสวิส integration - ใบอนุญาตพานักประเภทต่างฯ การขอสัญชาติสวิส และการถือสองสัญชาติ
กฏหมายครอบครัว – กฏหมายแรงงาน –กฏหมายการประกันสังคม –การติดต่อเรื่ องล่าม–การดาเนินการขอใบอนุญาตขับขี่
การย้ ายกลับไปอยูเ่ มืองไทย ฯลฯ คาดว่าจะเสร็จภายในเดือนกันยายนปี นี ้
.....................................................................ตัดตามรอยปรุ...................................................................................
ใบสมัครสมาชิก สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย ในสวิตเซอร์ แลนด์
กลุม่ / ชมรม / สมาคม.........................................................
ชื่อ...............................................นามสกุล........................................ชื่อคูส่ มรส.........................................................
ที่อยู.่ .........................................................รหัสไปรษณีย์........................................เมือง............................................
โทรศัพท์.................................อีเมล์..................................................................................
ลายมือชื่อ..........................................................วันที่................................................................
โปรดส่งใบสมัครนี ้ ไปที่ Verein Thai Frauen für Thai Frauen, Postfach 11, 3038 Kirchlindach
โปรดสัง่ จ่ายที่ PC Konto: 87-677365-7 IBAN : CH26 0900 0000 8767 7365 7
ค่าบารุงสมาชิก รายบุคคล กลุม่ ชมรม ห้ างร้ านและองค์กรต่างๆ ปี ละ 50 ฟรังค์สวิส ท่านจะได้ รับวารสารรวงข้ าว 3 ฉบับ
ต่อปี และเข้ าร่วมสัมมนา ร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมทังข้
้ อมูลความรู้ตา่ งๆ ตามที่สมาคมฯได้ จดั ขึ ้น โดยมีคา่ สมาชิกเป็ นรายได้
ที่สมาคมฯนามาใช้ ในการจัดทาเอกสารและกิจกรรมต่างๆสาหรับสมาชิก
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บริการกงสุลสัญจร
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ขอเชิญชวนชาวไทยในสวิตเซอร์ แลนด์และลิกเต็นสไตน์ ใช้ บริ การกงสุลนอกเวลา
ราชการ ทาหนังสือเดินทาง จดทะเบียนคนเกิด ลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศ พร้ อมตรวจสอบทะเบียน ที่อยู่ และเบอร์
โทรศัพท์ติดต่อ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
บริการกงสุลสัญจร ครั้ งที่ 2 ณ นครเจนีวา ในวันอาทิตย์ ท่ ี 12 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 – 17.00 น.
สถานที่ ให้ บริ การกุงสุลสัญจร ณ Nations to "Permanent Mission of Thailand to the United"
Rue Gustave Moynier 5, 1202 Geneve
บริการกงสุลสัญจร ครั้ งที่ 3 ทีเ่ มืองโซโลธูร์น ในวันอาทิตย์ ท่ ี 26 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 – 17.00 น.
ที่อยู่

สถานที่ ให้ บริ การกุงสุลสัญจร ณ วัดศรี นคริ นทรวราราม เมือง โซโลธูร์น
ที่อยู่ Im Grund 7, 5014 Gretzenbach
สาหรับผู้ที่ประสงค์จะรับบริ การในวันดังกล่าว ขอความกรุณา แจ้ งสถานเอกอัครราชทูตฯ ล่ วงหน้ า
ที่เบอร์ โทรศัพท์ 031-970-3414 เพื่อประโยชน์สาหรับการเตรียมการในส่วนทีเ่ กี่ยวข้ องต่อไป ทังนี
้ ้
ขอความกรุณาเตรี ยมเอกสารให้ ครบถ้ วน และเตรี ยมเงินสาหรับชาระค่าธรรมเนียมให้ พอดี ตามรายการ ดังนี ้
การทาหนังสือเดินทาง
ให้ มาทาหนังสือเดินทางด้ วยตนเอง พร้ อมยื่นแบบฟอร์ มขอทาหนังสือเดินทางที่กรอกแล้ ว (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ ม จานวน 2
หน้ า ได้ จาก www.thaiembassybern.org) ภาพถ่ายล่าสุด 1 ใบ สาเนาบัตรประชาชนไทยฉบับล่าสุด สาเนาทะเบียนบ้ าน
ฉบับล่าสุด (หากเคยเปลีย่ นชื่อ หรื อนามสกุล หรื อคานาหน้ าให้ ยื่นหลักฐานด้ วย เช่น ใบเปลีย่ นชื่อและนามสกุล ทะเบียน
บันทึกฐานะแห่งครอบครัว เป็ นต้ น) ค่าธรรมเนียม 55 ฟรังค์สวิส
การทาหนังสือเดินทางสาหรั บเด็ก (อายุตา่ กว่ า 20 ปี )
ขอให้ ทงเด็
ั ้ ก บิดาและมารดามาเซ็นชื่อพร้ อมกัน พร้ อมยื่นแบบฟอร์ มขอทาหนังสือเดินทางที่กรอกแล้ ว
(ดาวน์โหลดแบบฟอร์ ม จานวน 2 หน้ า ได้ จาก www.thaiembassybern.org) ภาพถ่ายเด็ก 1 ใบ สาเนาสูติบตั รของเด็ก สาเนา
บัตรประชาชนไทยและสาเนาทะเบียนบ้ านไทยของบิดามารดาที่เป็ นคนไทย สาเนาหนังสือเดินทางของบิดาและ
มารดา ค่าธรรมเนียม 55 ฟรังค์สวิส
การจดทะเบียนเกิด
ขอให้ ทั้งเด็ก บิดา และมารดา มาด้ วยกัน และเตรียมทะเบียนเกิดจากทางการสวิส ทะเบียนเกิดจากโรงพยาบาล ภาพถ่าย
เด็ก 2 ใบ สาเนาสูติบตั รของทางการสวิส สาเนาบัตรประชาชนไทยและสาเนาทะเบียนบ้ านไทยของบิดามารดาที่ เป็ นคนไทย
สาเนาหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา สาเนาทะเบียนสมรส สาเนาทะเบียนหย่า (ไม่มคี า่ ธรรมเนียม)
หมายเหตุ การยื่นจดทะเบียนเกิด ไม่ สามารถ ยื่นขอทาหนังสือเดินทางไทยในวันเดียวกันได้
ให้ ยื่นขอทาหนังสือเดินทางไทยหลังจากได้ สตู ิบตั รไทย เรี ยบร้ อยแล้ ว
การรั บเอกสารทางไปรษณีย์
หากต้ องการให้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งหนังสือเดินทางและ/หรื อสูติบตั รให้ ทางไปรษณีย์ ขอให้ ยนื่ ซองจดหมาย
(ซองขนาดครึ่ง A4 สาหรับหนังสือเดินทาง / ซองขนาด A4 สาหรับสูติบตั ร) จ่าหน้ าซองถึงตัวท่านเอง พร้ อมที่อยู่
ที่ชดั เจน และแนบแสตมป์ 7 ฟรังค์สวิสด้ วย (อ่านต่อหน้ า 21)
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รายงานกิจกรรมสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย ปี 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เดือน

วันที่

รายการ

กุมภาพันธ์

19
25
26
27
29
3
4
25
5
7-8

รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้ าลูกยาเธอ เจ้ าฟ้ าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ที่เจนีวา
สัมมนา "รู้ใจ---ไกลทุกข์" โดยอาจารย์ศภุ วรรณ กรี น ที่เมือง Grenchen รัฐโซโลทูร์น
สัมมนา "รู้ใจ---ไกลทุกข์" โดยอาจารย์ศภุ วรรณ กรี น ที่เมือง เบิร์น
สัมมนา "รู้ใจ---ไกลทุกข์" โดยอาจารย์ศภุ วรรณ กรี น ที่เมือง Sarnen
สัมมนา "รู้ใจ---ไกลทุกข์" โดยอาจารย์ศภุ วรรณ กรี น ที่เมือง Interlaken
สัมมนา "รู้ใจ---ไกลทุกข์" โดยอาจารย์ศภุ วรรณ กรี น ที่เมือง ลูกาโน
สัมมนา "รู้ใจ---ไกลทุกข์" โดยอาจารย์ศภุ วรรณ กรี น ที่เมือง ซูริค
ประชุมคณะกรรมการ
ประชุมสามัญประจาปี 2012 ซูริค
งานเทศกาลไทย ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
ร่วมงานกับ สอท เบิร์น ทาบุญถวายสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ที่วดั ศรี นคริ นทรวราราม เกรทเซนบัค
ร่วมงานกับ สอท เบิร์น ทาบุญถวายสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ที่วดั ศรี นคริ นทรวราราม เกรทเซนบัค
สัมมนา โดยจิตแพทย์ แพทย์หญิงดวงตา ไกรภัสสร์ พงษ์ ที่ซูริค
สัมมนา โดยจิตแพทย์ แพทย์หญิงดวงตา ไกรภัสสร์ พงษ์ ที่บาเซิล
สัมมนา โดยจิตแพทย์ แพทย์หญิงดวงตา ไกรภัสสร์ พงษ์ ที่บรู ์ กดอร์ ฟ
สัมมนา โดยจิตแพทย์ แพทย์หญิงดวงตา ไกรภัสสร์ พงษ์ ที่เบิร์น
วันสังสรรค์ครอบครัวชาวไทย ประจาปี ที่เคียร์ คลินดัค
ประชุมคณะกรรมการ
ร่วมกับสมาคมเพื่อนไทยบาเซิล อบรมครูอาสาสวิตเซอร์ แลนด์
ทาบุญราลึกถึงคุณสุมิตรา ซัลซ์มนั น์-บางอ้ อ ที่วดั ศรี นคริ นทรวราราม
ประชุมคณะกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการ ผ่านอิเมล์
ร่วมงานกับ สอท เบิร์น เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยูห่ วั
ประชุมคณะกรรมการ

มีนาคม

พฤษภาคม
กรกฎาคม

28
12

สิงหาคม

21
22

พฤศจิกายน
ธันวาคม

12
25
26
1
2
2
30
13
20
20
25
4

23

กุมภาพันธ์

24

13
14
15
16
17
18
19
20

กันยายน

ตุลาคม

กิจกรรมประจา - ตอบปั ญหาและให้ คาแนะนาทางโทรศัพท์ (079 649 34 32) และทางอิเมล์
- เว็ปไซด์ http://www.thaifrauenverein.ch
- วารสารรวงข้ าว 3 ฉบับ เดือนเมษายน สิงหาคมและธันวาคม
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รายงานการเงินประจาปี 2555 สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย
Finanzabschluss 2012 des Vereins Thai Frauen für Thai Frauen
Eröffnungsbilanz:

ยอดเงินคงเหลือ

Postfinance

CHF

Kasse

CHF

35‘357.76
470.35

รายรับ

Einnahmen:
Mitgliederbeiträge

CHF

12‘170.00

Spenden

CHF

9‘531.49

Steuerzinsen

CHF

0.00

Total

CHF

21‘701.49

ค่าบารุงสมาชิก
เงินบริจาค
ดอกเบี ้ยเงินฝาก

รายจ่ าย

Ausgaben:
Abklärungskonto

CHF

0.00

Fachliteratur

CHF

0.00

Drucksachen

CHF

16‘386.00

Büromaterial

CHF

156.10

Porti/Telefon

CHF

3‘265.08

Weiterbildung

CHF

0.00

Referenzen / Honorare

CHF

3‘944.60

Spesen

CHF

4‘767.00

Post Finance - Spesen

CHF

276.35

Geräte/Reparatur

CHF

0.00

Tagung/Seminar/GV

CHF

955.80

Total

CHF

รายจ่ายที่ต้องแจ้ ง
ข้ อมูล / เอกสารอ้ างอิง
สิ่งตีพิมพ์
อุปกรณ์สานักงาน
ไปรษณียากร / โทรคมนาคม
ค่าศึกษาเพิ่มเติม
ค่าธรรมเนียม
ค่าใช้ จา่ ยทัว่ ไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เทคโนโลยีสื่อสาร / ค่าซ่อมแซม
ค่ากิจกรรม / สัมนา / ประชุมใหญ่

29‘750.93

Bilanz
per 31. Dezember 2012
Postfinance

CHF

27‘648.52

Kasse

CHF

130.15

Bern, 01. März 2013

30

บัญชีเงินฝาก
เงินสดหมุนเวียน

งบดุล
วันที่ 31 ธันวาคม 2555
บัญชีเงินฝาก
เงินสดหมุนเวียน
Aranya Udry / Buchhalterin
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