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ดอกมะลิ สัญลักษณ์ วันแม่

แคทลียาควีนสิริกิต์ .ิ ..
..สัมภาษณ์ พเิ ศษ “วันแม่ แห่ งชาติ”
…แม่ แหวว-ลูกรวงข้ าว-ลูกนะโม.....
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หญิงไทยร่ วมงานกงสุลสัญจร ที่เมือง Chur เมื่อ 22 มิถุนายน 2013

หญิงไทยสัญจร ที่ St.Gallen เมื่อ 23 มิถุนายน 2013

งานประชุมสามัญประจาปี สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย เมื่อ 5 พฤษภาคม 2013 ที่ เบิร์น
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บทบรรณาธิการ
สองปี ผ่ านไป ไวเหมือนติดจรวด เผลอเดี๋ยวเดียว ดิฉันได้ เข้ ามาเป็ น
คณะกรรมการของสมาคมฯอันทรงเกียรติแห่งนี ้ได้ สองปี แล้ ว.....ส่วนมากเวลาที่เรามีความสุข
มักจะผ่านไปเร็ วเสมอ ว่ามัย๊ ค่ะ.....ที่นาเรื่ องของเวลามานาเรื่ อง ไม่ใช่อะไรหรอกเพียงแต่จะ
บอกว่า...... ตามระเบียบของสมาคมฯ ทุก 2 ปี จะมีการเลือกตังประธาน
้
รองประธาน และเหรัญญิก ชุดใหม่ เพราะ
คณะกรรมการชุดเก่าหมดวาระลง ซึ่งเมื่อการประชุมสามัญประจาปี เมื่อวันที่ 5 พ.ค ที่ผ่านมา ได้ มีการเลือก
คณะกรรมการชุดใหม่ ผลออกมาว่า ท่านประธาน และพี่เหรัญญิ กคนงามของเรา ยังคงได้ รับการสนับสนุนและ
ไว้ วางใจจากสมาชิก ให้ ทางานต่อไป และต้ องขอแสดงความยินดีกบั พี่แต๋ว(กุวลั ยา)ที่ได้ รับความไว้ วางใจจากสมาชิก
ให้ ดารงตาแหน่งเป็ นรองประธานคนใหม่ของสมาคมฯ ค่ะ และเป็ นที่นา่ เสียดายสาหรับสมาคมที่ต้องขาดบุคคลากรผู้
มีความสามารถไป คือ คุณดวงหทัย เฟรค อดีตฝ่ ายหาทุน กองบรรณาธิการ และบรรณาธิการวารสารรวงข้ าว ซึ่งได้
ขอลาออกจากการเป็ นคณะกรรมการของสมาคมฯ เพื่อศึกษาต่อ และมีหน้ าที่การงานที่มากขึ ้น พวกเราขอขอบคุณ
สาหรับการทางานร่วมกันที่ผา่ นมา
ขอต้ อนรับ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม นี ้ ด้ วยการสัมภาษณ์พิเศษ จากคุณแม่และลูก จากสองครอบครัว ซึ่ง
ดิฉนั ยืนยันได้ วา่ น่าสนใจ น่าติดตามอ่านค่ะ
จากการที่ทางสมาคมฯได้ เชิญคณะอัยการจากสานักงานอัยการพิเศษ ฝ่ ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่าง
ประเทศมาให้ ความรู้ ในเรื่ อง การเกณฑ์ทหาร เรื่ องการซือ้ ที่ดินของสาวไทย ที่มีค่ชู ีวิตเป็ นต่างด้ าว ฯลฯ มีสมาชิก
หลายท่าน ไม่สามารถมาเข้ าร่วมฟั งการสัมมนาในวันนันได้
้ และขอกันมามาก ว่าให้ ลงเรื่ องราวต่างๆในวารสารด้ วย
พวกเรายินดี จัดให้ แล้ ว ติดตามอ่านกันได้ คะ่
ช่วงเวลาหลายปี ที่ผ่านมา คงไม่มีใครปฏิเสธนะค่ะว่า มือถือ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์ เน็ต ได้ เข้ ามามีบทบาท
อย่างมากในชีวิตประจาวันของพวกเรา โดยเฉพาะกับเด็กๆ ซึง่ ก็มีทงข้
ั ้ อดีข้อเสีย เราต้ องรู้เท่าทัน จะได้ ไม่เป็ นทุกข์ ขอ
เชิญติดตามเรื่ องราวเหล่านี ้ได้ จากนักเขียน นักแปลหน้ าใหม่ของเรา ฝี มือเป็ นอย่างไร ติชมกันได้ ไม่วา่ กันค่ะ
นอกจากนี ้ยังมีเคล็ดลับหน้ าใส ๆ จากนักเขียน ยุคลายครามของเรา มาฝากทุกท่านด้ วยค่ะ เชิญติดตาม
รายละเอียดกิจกรรมต่ างๆ ที่เราเตรี ยมไว้ ให้ ทกุ ท่าน ได้ ในหน้ า 29 นะคะ
เริ่ มด้ วยเวลา ก็ขอฝากปิ ดท้ าย ด้ วยคากล่าวที่ว่า เวลาและวารี ไม่เคยรอใคร...ถึงตอนนี ้ ก็ผ่านไปแล้ วครึ่งปี
ใครคิดจะทาอะไร...ก็เร่งรี บทาซะในตอนนี ้นะคะ จะได้ ไม่ต้องมานัง่ เสียใจว่า ทาไมไม่ทาซะเมื่อมีโอกาสนะ...
ขอให้ ทกุ ท่านมีความสุขทุกลมหายใจค่ะ
กุหลาบ ไทรโพธิ์ภู่
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สาสน์ จากประธาน

สวัสดีคะ่ เพื่อนๆชาวไทยและสมาชิกหญิงไทยฯ
วารสารรวงข้ าวเป็ นสายใยหนึ่งซึ่งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเราชาวไทยไกลบ้ าน สมาคมหญิงไทยฯใน
สวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นหนึง่ องค์กรที่ให้ ข้อมูลด้ านกฎหมายแก่ชมุ ชนไทย ด้ วยสื่อต่างๆ ได้ แก่ แผ่นพับ การจัดสัมมนา
การตอบคาถามทางโทรศัพท์ และที่สาคัญคือ การออกวารสารรวงข้ าว ซึ่งสมาชิกให้ การตอบรับดีมาก เพราะถ้ า
หนังสือออกไม่ตรงเวลา สมาชิกจะสอบถาม ถามหา ซึ่งเป็ นกาลังใจให้ แก่ผ้ ูจดั ทา ต้ องขอขอบคุณสมาชิกที่ให้
ความสนับสนุน หญิงไทยฯเป็ นสมาคมหนึ่ง ซึ่งมีสมาชิกกระจายทัว่ ประเทศ นัน่ แสดงว่าการทางานของเราคงจะ
เป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชนไทยบ้ าง
นอกจากการให้ ข้อมูลกฏหมายความรู้ ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อการใช้ ชีวิต การเป็ นอยู่อย่างมีคุณภาพใน
ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์นี ้แล้ ว การจัดสัมมนาร่ วมกับคณะอัยการสูงสุด จากประเทศไทย การจัดบรรยายหัวข้ อ
กฎหมายที่ เ พื่ อนสมาชิ กสนใจ ที่ เ ป็ นการสัญจรไปตามกลุ่ม ชุม ชนไทยทั่วสวิตฯ และสิ่ง ส าคัญอี กอย่างที่ เรา
ต้ องการมอบให้ แก่เพื่อนชาวไทย คือ อาหารใจ ดังนัน้ เราจะได้ จดั ให้ มีการสัมมนาโดยจิตแพทย์ ขึ ้น เพื่อให้ ทกุ คน
ได้ มีโอกาสปรึกษาด้ านสุขภาพจิตด้ วย สาหรับปี นี ้ เราได้ เชิญ แพทย์หญิงอภิสมัย ศรี รังสรรค์ หรื อคุณหมอเบิร์ท
อดีตนางสาวไทย มาให้ คาปรึ กษาด้ านจิตวิทยา นาทากิจกรรมร่วมกัน ระหว่างเพื่อนชาวไทยและสมาชิกผู้สนใจ
ทุกคน ระหว่างวันที่ 31 ส.ค- 2 ก.ย นี ้ รายละเอียดของการสัมมนา ติดตามได้ ในวารสารฉบับนี ้นะคะ
ขอบคุณเพื่อนชาวไทยและสมาชิกทุกคนที่ให้ การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯด้ วยดีตลอดมา
แล้ วพบกันในการสัมมนาหรื อในกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯค่ะ
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โดย ลาดวน
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2519 ทางราชการ ได้ กาหนดให้ วนั เสด็จ
พ ร ะ ร า ช ส ม ภ พ ข อ ง ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า ฯ
พระบรมราชิ นี น าถ คื อ วัน ที่ 12 สิ ง หาคม เป็ นวัน แม่
แห่งชาติ และกาหนดให้ ดอกมะลิเป็ นดอกไม้ สญ
ั ลักษณ์
ของวันแม่ เหตุผลที่ให้ ดอกมะลิ เป็ นดอกไม้ สญ
ั ลักษณ์
ของวัน แม่ ก็ เ นื่ องจาก ดอกมะลิ เ ป็ นดอกไม้ ที่ มี สี ขาว
บริ สุทธิ์ ส่ง กลิ่ นหอมไปไกลและหอมได้ นาน อี กทัง้ ยัง
ออกดอกได้ ตลอดทังปี
้ เปรี ยบได้ กับความรักอันบริ สุทธิ์
ของแม่ที่มีตอ่ ลูกไม่มีวนั เสื่อมคลาย...
เนื่ อ งในโอกาสส าคัญ นี ้ ล าดวนจึ ง ขอน าเสนอ บท
สัมภาษณ์พิเศษ จากคุณแม่ และคุณลูก จากครอบครัว
ที่ลาดวน ประทับใจเป็ นอย่างมาก ในโอกาสไปปฏิบตั ิ
ภาวนา เมื่ออายุของลาดวนก็ปาเข้ าไป 45 ปี แต่น้อง
สองคนยังอยูใ่ นวัยรุ่น อยูเ่ ลย เรามาติดตามกันนะคะ

อย่างสม่าเสมอ ล่าสุดในงานประชุมสามัญประจาปี พี่
แหววก็ส้ ูอุตส่าห์หอบสังขาร ที่ต้องใช้ ไม้ ค ้าเดิน เพราะ
เพิ่ง ได้ รับการผ่าตัดเข่ามาร่ วมงานด้ วย พี่แหววเล่าว่า
มาอยู่ที่ เ จนี ว าได้ 32 ปี แล้ ว เป็ นแม่บ้า น ทางานนอก
บ้ านเพียงเล็กน้ อย เพื่อเป็ นรายได้ เสริ ม สาหรับส่งลูกๆ
ไปทากิ จ กรรมต่างๆ เลื อ กที่ จ ะเป็ นแม่บ้านเพื่ อจะได้
ดูแลลูกทัง้ สอง คือ น้ องรวงข้ าว และน้ องนะโม เพราะ
สามีทางานการรถไฟ ซึ่งเวลาการทางานเปลี่ย นแปลง
ตลอดเวลา นอกจากนี ้ พี่แหวว ยังมีงานที่พี่แหววทาเพื่อ
สัง คม ทาด้ วยจิ ตอาสา เป็ นงานช่วยเหลื อเด็กกาพร้ า
เด็กพิการ เด็กติดเชื ้อเอดส์ (HIV) ผู้ป่วยมะเร็ ง ด้ วยการ
จัดงานเลี ้ยงปี ละครัง้ โดยเชิญเพื่อนๆ ทังไทยและเทศมา
้
ร่ ว มงานการกุศ ลนี ด้ ้ ว ย เป็ นงานเล็ ก ๆที่ ใ ช้ ก าลั ง ของ
ตัวเองในการที่จะแบ่งปั นให้ บุคคลเหล่านี ้ เป็ นสะพาน
บุญให้ เพื่อนๆของพี่แหววที่เจนีวามาร่วมแรง ร่วมใจกัน
ถ้ าไม่มีเพื่อนๆ งานคงไม่สาเร็จลุลว่ งไปได้
พี่แหววฝากขอบคุณเพื่อนๆไว้ ณ ที่นี ้
ลาดวน: พี่แหวว มีวิธีการอบรมเลีย้ งดูน้องนะโม
และน้ องรวงข้ าวแตกต่ างหรือเหมือนกันอย่ างไรค่ ะ
พี่แหวว: พี่เลี ้ยงลูกทังสองคนเหมื
้
อนๆกัน ให้ เขาติดดิน
สู้ และรู้จกั แบ่งปั น โดยการทาให้ เห็นเป็ นตัวอย่าง โดย
พาลูกๆไปพบเห็น ไปใช้ ชีวิตอยู่กับเด็กที่ด้อยโอกาส แต่
ลูก ก็ มี นิ สัย ต่า งกัน คื อ คนหนึ่ ง อารมณ์ ร้ อน คนหนึ่ ง
อารมณ์ เ ย็ น สิ่ ง หนึ่ ง ที่ เ หมื อ นกัน คื อ ทัง้ สองมี ค วาม
ผูก พัน กับพี่ น้ องที่ เมื อ งไทยมาก และพี่ จ ะพาลูก ๆ ไป
เที่ ยวตามวัดต่างๆที่ เมื องไทย พูดภาษาไทยกับ ลูก ๆ
ส่งไปโรงเรี ยนสอนภาษาไทยบ้ าง

คุณแม่ สมบัติ มากลั่น–เรอบิเย (พี่แหวว )
อายุ 52 ปี พี่ แ หวว เป็ นสมาชิ ก สมาคมหญิ ง ไทยเพื่ อ
หญิงไทยมานาน 14 ปี เกื อบเท่าอายุของสมาคมเลย
ทีเดียว (ปี นี ้ สมาคมฯ จะมีอายุครบ 15 ปี แล้ วคะ) และ
เมื่ อ สมาคมฯ จัด งานใดๆ พี่ แ หววจะไปร่ ว มงานด้ ว ย
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ลาดวน: พี่แหววมีวิธีการอย่ างไร ลูกๆจึงไปปฏิบัติ
ธรรม เข้ าวัด กับพี่ ซึ่งเป็ นเรื่ องที่พบเห็นได้ ยากใน
วัยรุ่นยุคปั จจุบัน
พี่ แ หวว: ความที่ พี่ อ ยากให้ ลูก ๆได้ ลิ ม้ รสของธรรมะ
เวลามีปฏิบตั ธิ รรมภาษาไทยที่วดั ธรรมปาละ พี่จะให้ ลกู
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ไปด้ วย ถึง เขาจะไม่เข้ าใจคาสอนทัง้ หมด แต่ก็ไ ด้ เก็ บ
เกี่ยวคาสัง่ สอนบางส่วนกลับมาบ้ าน และพี่ก็จะสรุปให้
ฟั งว่าพระอาจารย์พูดถึง อะไรบ้ าง พี่จะบอกให้ ลูกๆถื อ
ศีล 5 ในชีวิตประจาวัน
ลาดวน: อะไรคือความภาคภูมิใจในตัวลูกทัง้ สอง
พี่ แ หวว: พี่ ภู มิ ใ จในลู ก ทั ง้ สองตรงที่ เ ค้ าเป็ นคนดี
ช่วยเหลือและแบ่งปั นให้ ผ้ ทู ี่ไม่มีโอกาสอย่างเขาทังสอง
้
ใจบุญ ช่วยพี่จดั งานการกุศล ความที่เป็ นวัยรุ่นบางครัง้
เด็กก็ จ ะทาอะไรไม่ถูก ไปบ้ าง พี่ ก็จ ะเรี ยกมาตักเตือ น
ชี ้ให้ เห็นสิ่งไหนดีและไม่ดี พี่คดิ ว่าพี่โชคดีนะ คงเป็ นบุญ
ของพี่ด้วย ที่สามีของพี่นบั ถือศาสนาพุทธด้ วย
ลาดวน: พี่แหววอยากจะฝากอะไร ถึงคุณแม่ ท่าน
อื่นๆ ในเรื่ องการอบรมเลีย้ งดูลูกค่ ะ
พี่แหวว: พี่อยากจะฝากบอกคุณแม่ทกุ ท่านว่า ให้ ความ
รั ก กับลูก ๆ ให้ ม ากๆ สอนให้ ท าในสิ่ ง ที่ ถูก ต้ อ ง ชี แ้ นะ
หนทางที่ดีให้ เขา แม้ ว่าเส้ นทางนัน้ เขาจะไม่ชอบ เราก็
ต้ องเอาเหตุผลมาคุยกัน ให้ ลูกได้ เห็ น และคล้ อยตาม
ไม่ใช่เรื่ องง่ายค่ะ แต่ก็ต้องพยายาม ขอเป็ นกาลังใจช่วย
คุณแม่ทกุ ท่านค่ะ
คราวนี ้เรามารู้จกั ลูกสาวคนโตของพี่แหววกันนะคะ

น้ องเมลิซองด์ รวงข้ าว– เรอบิเย
( Mélisande -Ruangkhao Rebillet)
น้ องรวงข้ าว อายุ 20 ปี เรี ยนการเกษตรปี 4 ที่ เจนี ว า
รวงข้ า วพูด ภาษาไทยได้ เ กื อ บ 100 % เขี ย น อ่ า นได้
60% ต้ องยกความดีให้ ตาและยาย ที่ฟังรวงข้ าวอ่าน
ภาษาผิดๆถูกๆ ตากับยายมีความอดทนที่จะสอนและ
อธิบายให้ รวงข้ าวเข้ าใจ มันไม่ใช่เรื่ องง่ายเลยที่จะสอน

เด็กลูกครึ่ ง ดีที่ว่าแม่สอนและพูดภาษาไทยกับรวงข้ าว
รวงข้ าวถึงคุยกับพี่น้องที่เมืองไทยรู้เรื่ อง
มารู้จกั กับหนุม่ น้ อยของบ้ านกันบ้ าง

น้ องนะโม–เบเนดิค เรอบิเย
(Namo-Bénédict Rebillet)

นะโม อายุ16 ปี ครึ่ง เรี ยนที่โรงเรี ยนการช่างอิเล็คโทรนิค
ที่เจนีวา พูดภาษาไทยและเข้ าใจพอที่จะสื่อสารกับคน
ไทยได้ อ่านเขี ยนได้ แค่ 10% แม่บงั คับแต่นะโมบอกว่า
พูดได้ อย่างเดียวก็พอแล้ ว ตอนนี ้เสียดายที่ส้ พู ี่ข้าวไม่ได้
แม่ ป ล่ อ ยนะโม ให้ อยู่ บ้ า นตา ยาย แม่ ไ ปเที่ ย ว
ต่างจังหวัด ตอนนะโม 3 ขวบครึ่ง พี่ข้าวไม่ยอมช่วยแปล
นะโมเลยจาเป็ นต้ องพูดภาษาไทย เลยทาให้ นะโมพูดได้
และก็มาเรี ยนโรงเรี ยนสอนภาษาไทยที่เจนีวาด้ วย
คราวนี ้มาฟั งน้ องๆกันบ้ างค่ะ
ลาดวน: คุณแม่ เลีย้ งน้ องรวงข้ าวและน้ องนะโม
อย่ างไร
รวงข้ าว: แม่เลีย้ งรวงข้ าวแบบคนไทย ทัง้ ดุและบังคับ
แม่สอนต้ องให้ เคารพผู้ใหญ่ คิดก่อนพูด แต่ก็ทาไม่ได้ ทกุ
ครัง้ อารมณ์ร้อน สอนไม่ให้ ฟุ่มเฟื อย ไม่เอาเปรี ยบคน
อื่น สอนให้ ร้ ูจกั การให้ รู้จกั ทาบุญ และขอให้ เป็ นคนดี
นะโม: แม่เ ลี ย้ งนะโมแบบเด็ก ทั่วไป แต่แม่ดุ และ
เข้ มงวด นะโมว่าแม่มีเหตุผลนะ เพราะบางทีเราก็ไม่เชื่อ
ฟั งแม่ แม่สอนให้ เราเป็ นคนดี ก่อนใช้ เงินให้ คิดดูก่อน
ไม่จาเป็ นต้ องมีทุกอย่างเหมือนคนอื่น โดยเฉพาะของ
เล่น พอใจในสิ่งที่เรามี นะโมก็มีความสุขนะ
ล าดวน: อะไรท าให้ น้ องรวงข้ า วเข้ า วั ด ปฏิ บั ติ
ธรรมกับ คุ ณแม่ และคิดว่ าการทาเช่ นนี ้ จะมี ผ ล
อย่ างไรกับชีวิตของน้ อง
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รวงข้ าว: แม่พารวงข้ าวปฏิบตั ธิ รรม ที่วดั ธรรมปาละ แม่
เห็นว่าฟั งภาษาไทยรู้เรื่ อง บางครัง้ ไม่อยากไป แม่ก็บอก
ว่า พาไปทาในสิ่งที่ดี เพราะฉะนันต้
้ องไป ก็ร้ ูสึกดีนะ พอ
ไปก็ได้ ความคิดดีๆกลับมา เพื่อปรับปรุงตัวเอง พยายาม
รักษาศีล 5 พระอาจารย์หลายรูปสอนรวงข้ าว
ลาดวน: ในความเป็ นวัยรุ่ นแถมเป็ นผู้ชาย อะไรทา
ให้ น้ องนะโมเข้ าวัด ปฏิบัติธรรมกับคุณแม่ และ
คิดว่ าการทาเช่ นนี ้ จะมีผลอย่ างไรกับชีวิตของน้ อง
นะโม: ที่นะโมเข้ าวัดปฏิบตั ธิ รรมกับแม่เพราะแม่บอกว่า
เป็ นสิ่งที่ดีและอยากให้ นะโมได้ ทา อึดอัดบ้ างในบางครัง้
เพราะต้ องตื่ น เช้ ามาก ฟั งรู้ เรื่ อ งบ้ า ง ไม่ ร้ ู เรื่ อ งบ้ า ง
เดี๋ยวนี ฟ้ ั งเข้ าใจมากขึน้ เป็ นสิ่งที่ ดี และทาให้ นะโมได้
รู้ จัก คิ ด แม่ พ านะโมเข้ า วัด ตัง้ แต่เ ด็ก ๆแล้ ว แต่ ม านั่ง
สมาธิ เ มื่ อ 2 ปี ที่ แล้ ว กับ พระอาจารย์ ว.วชิ รเมธี และ
อาจารย์พิทยา ฐานิสสาโร ครัง้ หนึ่ง นะโม ทาผิด โกหก
แม่ กลับมาจากปฏิบตั ิธรรม นะโม คิดได้ จึงมากราบ
ขอให้ แม่ยกโทษ แม่ไม่โกรธ แต่แม่บอกว่าเสียใจ และก็
ดีใจ ที่นะโมได้ คิดและเก็บเกี่ ยวเอาคาสั่งสอนของพระ
อาจารย์ มาใช้ ในชีวิตประจาวัน

ลาดวน: จะพูดถึงคุณแม่ ว่าอย่ างไร อยากจะบอก
อะไรคุณแม่ ในโอกาสวันแม่ นี ้
รวงข้ า ว: รวงข้ าวจะบอกว่า “รวงข้ า วรั ก แม่ ม าก”
ขอบคุณที่ทาอาหารให้ ไปกินที่โรงเรี ยนทุกวัน สัง่ สอนให้
รู้จกั คิดและทาในสิ่งที่ดี จะจาคาสอนแม่ไว้ และขอบคุณ
แม่ที่มอบสิ่งดีๆให้ รวงข้ าว ให้ รวงข้ าวได้ เข้ าไปสัมผัสกับ
ชีวิตของเด็กกาพร้ าที่เมืองไทย พาเราไปทากิจกรรมกับ
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น้ องๆจนเกิดเป็ นความผูกพัน รวงข้ าวจะต้ องกลับไปหา
น้ องทุกครัง้ ชาติหน้ ามีจริงขอเกิดเป็ นลูกแม่ทกุ ชาตินะ
นะโม: นะโมอยากจะบอกแม่ว่า ”นะโมรั กแม่ ” แม่พา
เราทาสิ่งที่ดีอยู่ตลอด ช่วยเหลือผู้อื่น นี่คือสิ่งที่นะโมได้
จากพ่อและแม่

ลาดวน: อยากฝากอะไรถึงคุณลูกท่ านอื่นๆค่ ะ
รวงข้ า ว: รวงข้ า วอยากจะบอกกับ ลูก ทุก ๆคนว่า ให้
กตัญญูกับแม่และพ่อ รักท่านมากๆ แม่และพ่อคือพระ
อรหันต์ในบ้ าน รวงข้ าวจาคาสอนนีม้ าจากพระ อยาก
ชักชวนให้ ทุกคนไปปฏิบตั ิธรรมบ้ างไม่ยากเลย พ่อของ
รวงข้ าวเป็ นฝรั่งก็ไปนัง่ สมาธิด้วย
นะโม: นะโมฝากบอกคนอื่นๆด้ วยว่า ให้ ทาความดี
ช่วยเหลือคนอื่น เด็กที่ไม่มีโอกาส นะโมกับพี่ข้าวไปอยู่
กับเด็กกาพร้ าที่ติดเชื ้อเอดส์ที่เมืองไทย พวกน้ องๆน่า
สงสาร พวกเราไปเล่น ไปทากิจกรรมหลายอย่างกับน้ อง
ช่วยอาบน ้า วาดเขียน พี่ข้าวสอนอ่านเขียน แม่และพ่อ
ให้ ความอบอุน่ กับน้ องๆ มีอะไรหลายอย่างที่เราจะ
แบ่งปั นให้ พวกเขาเหล่านันได้
้ ขอให้ ชว่ ยกันทาความดี
นะครับ…..
ลาดวนได้ ฟังแล้ ว ซาบซึ ้งและเป็ นปลื ้มแทนคุณพ่อ
คุณแม่ของน้ องจริ งๆ ค่ะ.......
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เรามารู้ จกั กับอีกครอบครัวกันนะคะ ลาดวนได้
มีโอกาสรู้ จักคุณ เน้ ย และน้ องเหมี ยว ในวันที่คุณเน้ ย
เชิญให้ คณะกรรมการสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทยไป
ประชุ ม ที่ ป ราสาทวิ ล พร้ อมพาชมและกรุ ณ าเลี ย้ ง
อาหารกลางวัน กับพวกเรา ในโอกาสนีเ้ อง ลาดวนได้
รับรู้ ถึงความเป็ นแม่ลูก ที่แสนจะน่ารักต่อกัน และเห็น
ถึ ง ความเรี ย บร้ อย อ่ อ นน้ อม ของน้ องเหมี ย ว เป็ น
ลักษณะที่บอกได้ ว่าได้ รับการอบรมมาอย่างดี อยากรู้
ไหมค่ะว่า คุณเน้ ยมี วิธีการอย่างไร ในการเลีย้ งลูกใน
วัฒนธรรมตะวันตก เรามารู้จกั คุณแม่กนั ก่อนนะค่ะ

คุณแม่ชื่อ อารมย์ สไตน์มนั น์ (Arom Steinmann)คุณ
เน้ ยเป็ นสมาชิกของสมาคมหญิ งไทยเพื่อหญิ งไทย มา
ได้ 3 ปี แล้ ว นอกจากนัน้ ยังเป็ นผู้มีอุปการคุณคนหนึ่ง
ต่อสมาคมฯด้ วย คุณเน้ ย อายุ 45 ปี อยู่ที่เบิร์น มา16 ปี
เปิ ดร้ านสปาที่ Biel ได้ เกือบ 6 ปี แล้ ว ตอนนี ้ที่ร้านอยู่ตวั
แล้ ว จึงทาหน้ าที่สว่ นใหญ่เป็ นแม่บ้านดูแลครอบครัว

มารู้จกั คุณลูกกันบ้ าง

ชื่อ พรรณนิภา ฮัลเดมันน์ (Phannipa Haldemann)
(เหมี ย ว) อายุ 25 ปี เรี ย นการจัด การการโรงแรม ที่
Glion Institute of Higher Education เหมียวพูด
ภาษาไทย เยอรมัน เป็ นภาษาหลัก เหมี ย วไปเรี ย นที่
Neuchâtel ด้ านการบัญชีเลยได้ ภาษาฝรั่งเศสค่ะ และ
ไปเรี ยนภาษาอังกฤษที่ Oxford เป็ นเวลารวมได้ 1 ปี
รวมทังไปฝึ
้ กงานด้ านการโรงแรมที่ประเทศญี่ปนุ่ จึงพูด
ภาษาญี่ปนได้
ุ่ ด้วย และภาษาสเปน อีกนิดหน่อยค่ะ
ลาดวน: คุณเน้ ยเลีย้ งดูน้องเหมียวอย่ างไร
คุ ณ เน้ ย : เน้ ย เลี ย้ งเหมี ย ว เหมื อ นทัง้ ลูก ทัง้ เพื่ อ นค่ ะ
พูดคุยกันได้ ทุกเรื่ องค่ ะ และสอนให้ เขารู้ จักช่วยเหลื อ
ตัวเอง เวลาปิ ดเทอม ให้ เขาไปทางานหาเงินด้ วยตัวเอง
เขาจะได้ ร้ ู ค่าของเงิน และได้ ความอดทนอดกลั น้ เวลา
ทางาน เน้ ยสอนให้ เขารู้จกั แบ่งปั น ให้ คนอื่น ไม่ให้ ดถู ูก
คนอื่น และพยายามให้ เขารู้จกั ธรรมะ มีเวลาก็จะพาเขา
ไปวัด เขาก็ซึมซับได้ เน้ ยจะสอนเขาตลอด เราเป็ นคน
ไทย เวลาเจอคนไทยที่ไ หน จะรู้ จักหรื อไม่ ต้ องยกมื อ
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ไหว้ ไ ว้ ก่อน เวลาไปเมื องไทยด้ วยกัน เน้ ยก็ พ าเขาไป
บ้ านเด็กกาพร้ าบ่อยๆ ไปเลี ้ยงอาหารบริ จาคสิ่งของ ให้
เขาได้ เห็นว่าเขาโชคดีมาก ยังมีเด็กคนอื่นอีกเยอะที่ไม่มี
โอกาส เหมือนเหมียว

ลาดวน: น้ องเหมี ยวพู ดได้ ถึง 6 ภาษา และพู ด
ภาษาไทยได้ อ ย่ างดี เยี่ ยม คุ ณ เน้ ย พูด ภาษาไทย
กับลูกใช่ ไหมค่ ะ
คุ ณ เ น้ ย : ใ ช่ ค่ ะ ต อ น ม า อ ยู่ ที่ นี่ ใ ห ม่ ๆ เ น้ ย พู ด
ภาษาเยอรมั น ยั ง ไม่ ค่ อ ยเก่ ง ก็ ต้ องพู ด กั บ ลู ก ด้ วย
ภาษาไทย และกลัวว่า เขาจะลื ม ภาษาไทยด้ ว ยค่ะ ก็
พยายามให้ ลูกเขี ยนจดหมาย ข้ อความส่ง ถึงแม่ เป็ น
ภาษาไทยด้ วยค่ะ
ลาดวน: เป็ นการยืนยันนะคะว่ า การพูดภาษาไทย
หรื อ ให้ ลูก เรี ยนภาษาไทยด้ ว ยนั น้ ไม่ ไ ด้ มี ปั ญหา
กับการเรี ยนภาษาที่ สอง สาม สี่ ...เลยนะคะ แล้ ว
น้ องเหมียวเป็ นเด็กอย่ างไร และเติบโตเป็ นผู้ ใหญ่
ในวันนีอ้ ย่ างไรคะ
คุณเน้ ย: ตอนเด็กๆก็มีดื ้อซนตามประสาเด็กนะคะ แต่
ไม่มากมายอะไร เหมียวเป็ นคนชอบออกกาลังกาย และ
ชอบเต้ นฮิบฮอป ไปประจาที่ เมืองทูน ตอนช่วงอายุ
ประมาณ 10-17 ปี และเคยแข่งขันได้ แชมป์มาด้ วยค่ะ
(Schweizermeister 2006) ลงหนังสือพิมพ์ด้วย น้ อง
เหมียวเป็ นคนมีความพยายามมาก เท่าที่เน้ ยเห็น เวลา
ไปไหนเขาจะพกหนังสือเรี ยนไปด้ วยตลอด แล้ วเขาจะ
หาโอกาสเวลาปิ ดเทอมไปประเทศเจ้ าของภาษาด้ วยตัว
10

เขาเองค่ะ อย่างอาทิตย์ที่แล้ วเขาไปเดินป่ ากับเน้ ย เขา
พกหนังสือภาษาญี่ ปุนไปด้ วย ตอนเย็นเขาก็นอนอ่าน
แล้ วช่วงที่เขาเรี ยนภาษาใด เขาก็จ ะสนใจแต่จะเรี ยน
ภาษานัน้ ให้ ไ ด้ เขาบอกถ้ า เรี ย นจบ ขอไปท างานหา
ประสบการณ์ ก่อนคะ แต่เน้ ยได้ ยินเขาพูดบ่อยๆว่า เขา
อยากมีร้านกาแฟเป็ นของตัวเองคะ
ลาดวน: อะไรคือความภาคภูมิใจในตัวลูก และใน
อนาคตอยากเห็นลูกเป็ นอย่ างไร
คุณเน้ ย: เน้ ยคิดว่าทุกวันนี ้เน้ ยโชคดีมากและภูมิใจใน
ตัวลูกคะ ในอนาคต เน้ ยก็หวังไว้ อยากให้ ลูกมี หน้ าที่
การงาน และครอบครัวที่ดี มีสขุ ภาพแข็งแรง
ลาดวน: คุณเน้ ยอยากจะฝากอะไรถึงคุณแม่ ท่าน
อื่นๆ
คุณเน้ ย: อยากบอกถึง คุณแม่คนอื่นๆว่า พยายามทา
กิ จ กรรมกั บ ลู ก เมื่ อ มี เ วลาอยู่ ด้ ว ยกั น ไม่ ใ ห้ เขาลื ม
ขนบธรรมเนียมไทยค่ะ

มาฟั งน้ องเหมียวกันบ้ างค่ะ
ลาดวน: คุณแม่ เลีย้ งน้ องเหมียวอย่ างไร
น้ องเหมี ย ว: คุณ แม่ จ ะให้ เหมี ย วช่ ว ยเหลื อ ตัว เอง
ปล่อยให้ เราเรี ยนรู้เอง แต่คณ
ุ แม่จะสอนตลอดว่า อะไร
ดี อะไรไม่ดี อะไรควร อะไรไม่ควร ตอนเด็กๆคุณแม่จะ
ไม่คอ่ ยตามใจ ขออะไรก็จะไม่คอ่ ยให้ เหมียวก็เลยต้ อง
หางานเล็กๆน้ อยทา แต่เพราะอย่างนี ้ เราก็จะรู้ ค่าของ
เงินและสิ่งที่เราได้ มา ซึ่งจะมีคา่ มาก เพราะมาจากการ
ที่เราต้ องทางานแลก เรา ไม่ได้ มาง่ายๆ
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ลาดวน: การที่น้องเหมียวเป็ นน้ องเหมียว อย่ างทุก
วันนี ้ คิดว่ าคุณแม่ มีส่วนอย่ างไร
น้ องเหมี ยว: หลายอย่างเลยค่ะ คุณ แม่เป็ นผู้หญิ ง ที่
อดทนมาก ตัดสินใจจะทาอะไรก็ทาอย่างนัน้ เป็ นคนไม่
ยอมแพ้ ง่ายๆ สามสิ่งนี ้ เหมียวได้ เรี ยนรู้ และเอาคุณแม่
มาเป็ นแบบอย่าง เรื่ องการทาบุญ ทาทานเข้ าวัด ก็เป็ น
เพราะคุณแม่ ที่สาคัญที่สุด คุณแม่สอนให้ เราเข้ มแข็ง
ถ้ าอะไรที่เราคิดว่าเราทาได้ สักวันเราก็จะทาได้ ค่ะ คุณ
แม่พดู ตลอด คิดดีทาดี สิ่งดีๆจะกลับมาหาเรา
ลาดวน: อะไรคื อ ความภู มิ ใจในคุ ณ แม่ อยากจะ
บอกอะไรคุณแม่ ในวันแม่ นี ้
น้ องเหมียว: ไม่ว่าแม่จะลาบากอย่างไร แม่ก็ไม่เคยทิ ้ง
ลูก ยอมรับแม่มาก ที่แม่มายืน ณ จุดนี ้ได้ ในวันนี ้ และ
อยากขอบคุณแม่มากๆ ที่เป็ นทังเพื
้ ่อนสนิทและแม่ที่ดี
ไม่วา่ ลูกทาผิดอะไร แม่ก็ยกโทษให้ เสมอ เป็ นกาลังใจให้
ตอนที่เรารู้ สึกแย่ที่สุด แม่ ทาให้ เหมียวเข้ มแข็ง และ
เชื่อมั่นในตัวเอง
ลาดวน: อยากฝากอะไรถึงคุณลูกท่ านอื่นๆค่ ะ
น้ องเหมียว: อยากให้ ทุกคน รักคุณแม่มากๆ แม่เรามี
กัน แค่ค นเดี ย ว เพื่ อ นหรื อ แฟน เราเลื อ กและเจอได้
หลายคน แม่ใ ห้ อ ภัย เราตลอด อย่า ท าให้ แ ม่ผิ ด หวัง
บางครัง้ แม่อาจไม่ได้ เลี ้ยงเรามา พวกเขาอาจมีเหตุผล
หลายอย่าง ที่เลี ้ยงเราไม่ได้ แต่ขอให้ คิดว่า ถ้ าไม่มีแม่ ก็
ไม่มีเรา ก่อนเราไปดูแลคนอื่น ก็ดแู ลแม่เราก่อนนะคะ

ล าดวน ขอขอบคุณ คุณ แม่ คุณ ลูก ทัง้ สอง
ครอบครัว ที่ให้ เกียรติ ในการให้ สมั ภาษณ์ ถึงความรัก
ความอบอุน่ การเลี ้ยงดูลกู ๆ และความรู้สึกของคุณลูกๆ

ต่อคุณแม่ของพวกเขา ฟั งแล้ ว บางคราวถึงกับน ้าตาซึม
เลยทีเดียวค่ะ
ลาดวนเชื่อว่า แม่ทุกคนมีวิธีการอบรมเลีย้ งดู
ลูกที่แตกต่างกัน แต่มี เป้าหมายเดียวกัน คือ การได้
เห็นลูกของตน เป็ นคนดี คนเก่ง และมีความสุข จริ งไหม
คะ และถ้ า คุณ แม่ท่ า นใด มี วิ ธี ก าร หรื อ เคล็ ด ลับ ดี ๆ
อยากนามาแบ่งปั นกัน ก็เชิญเขียนส่งกันมานะคะ ถือว่า
เรามาช่วยกันดูแลลูกหลานของเรา ให้ เป็ นผู้ใหญ่ในวัน
หน้ าที่มีคณ
ุ ภาพ เพราะอนาคตของประเทศชาติ ก็ฝาก
ไว้ กับเด็กในวันนี จ้ ริ งไหมเอ่ย....(เชิญส่งเรื่ องราว มาได้
ตามที่อยูส่ มาคมฯ หรื อที่ saipopoo@gmx.ch นะคะ)
ท้ ายนี ้ ลาดวน ขอนาบทเพลง ค่ านา้ นม ซึ่งเป็ นเพลงที่
ใช้ เป็ นทางการในงานวัน เเม่ เ เห่ ง ชาติ เเต่ ง ขึ น้ โดย
อาจารย์ สมยศ ทัศนพันธ์ มาฝากกันคะ ได้ ฟังเมื่อไร
เป็ นต้ องหวนระลึกถึงบุญคุณของเเม่เเละวันคืนเก่าๆ
ของวิถีไทยในสมัยก่อนจริงๆเลย...
“แม่นี ้มีบญ
ุ คุณอันใหญ่หลวง ที่เฝ้าหวงห่วงลูกแต่หลัง
เมื่อยังนอนเปล
แม่เราเฝ้าโอละเห่ กล่อมลูกน้ อยนอนเปล
ไม่หา่ งหันเหไปจนไกล
แต่เล็กจนโตโอ้ แม่ถนอม แม่ผา่ ยผอมย่อมเกิดแต่รัก
ลูกปั กดวงใจ
เติบโตโอ้ เล็กจนใหญ่ นี่แหละหนาอะไร
มิใช่ใดหนาเพราะค่าน ้านม
ควรคิดพินิจให้ ดี ค่าน ้านมแม่นี ้จะมีอะไรเหมาะสม
โอ้ ว่าแม่ จ๋า ลูกคิดถึงค่าน ้านม เลือดในอกผสม
กลัน่ เป็ นน ้านมให้ ลกู ดื่มกิน
ค่าน ้านมควรชวนให้ ลกู ฝั ง แต่เมื่อหลัง
เปรี ยบดังผืนฟ้าหนักกว่าแผ่นดิน
บวชเรี ยนพากเพียรจนสิ ้น หยดหนึง่ น ้านมกิน
ทดแทนไม่สิ ้นพระคุณแม่เอย”
เรามาร่ วมราลึกถึงพระคุณแม่ ร่วมกันนะคะ.......
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พระราชบัญญัตริ ับราชการทหาร พ.ศ. 2497 กาหนดให้
ชายไทยทุกคน ไม่วา่ จะเกิด หรื ออยูท่ ี่ใด เมื่อมีสญ
ั ชาติ
ไทยมีหน้ าที่ต้องเข้ ารับราชการทหาร ตามรัฐธรรมนูญ

ขัน้ ตอนที่ 1. ชายที่มีสญ
ั ชาติไทย เมื่ออายุ
ย่ างเข้ า 18 ปี ในพุทธศักราชใด ต้ องไปแสดงตนเพื่อ
ลงบัญชีทหารกองเกิน (แบบ สด.44) ณ ภูมิลาเนาของ
ตน (ทหารกองเกิน หมายถึง ผู้ซงึ่ มีอายุตงแต่
ั ้ 18 ปี
บริบรู ณ์ และยังไม่ถึง 30 ปี บริบรู ณ์ ซึง่ ได้ ลงบัญชีทหาร
กองเกินแล้ ว) โดยแสดงหลักฐาน
- สูตบิ ตั ร
- บัตรประจาตัวประชาชนหรื อใบแทน
- สาเนาทะเบียนบ้ าน (กรณีบดิ ามารดาไม่ได้
อยูบ่ ้ านเดียวกับผู้ขอลงทะเบียนทหารกองเกิน ให้ นา
สาเนาทะเบียนบ้ านของบิดามารดาไปแสดงด้ วย)
- กรณีบิดามารดาเป็ นคนต่างด้ าว จะต้ องนา
ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้ าวของบิดามารดาไปแสดง
- หลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง เช่นใบสาคัญการ
เปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ใบมรณะบัตร (กรณีบดิ ามารดา
เสียชีวิต)
ไปดาเนินการด้ วยตนเอง หรื อมอบหมายให้ บิดามารดา
หรื อผู้บรรลุนิตภิ าวะ ไปแจ้ งการลงบัญชีทหารกองเกิน
แทน โดยต้ องแจ้ งตาหนิแผลเป็ นของผู้ขอลงบัญชีทหาร
12

กองเกินด้ วย เมื่อได้ รับการขอลงบัญชีทหารกองเกินแล้ ว
จะได้ รับใบสาคัญหรื อใบรั บให้ ผ้ ูขอลงบัญชีทหาร
กองเกิน (สด.9) ไว้ เป็ นหลักฐาน เมื่อลงบัญชี ณ
อาเภอใดแล้ ว อาเภอนันจะเป็
้
นภูมิลาเนาทหารของ
ทหารกองเกินผู้นนั ้ (ภูมิลาเนาทหารเป็ นภูมิลาเนา
เฉพาะไม่เกี่ยวข้ องกับทะเบียนบ้ าน) หากไม่ลงบัญชี
ทหารกองเกินจะมีความผิดฐานหลีกเลี่ยง ขัดขืน ต้ อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรื อปรับไม่เกิน 300
บาท หรื อทังปรั
้ บทังจ
้ า
กรณีท่ พ
ี บ บรรดาชายไทยที่เป็ นลูกครึ่งทัง้ หลาย
(ไม่วา่ จะเป็ นครึ่งไทย – สวิส ได้ รับสัญชาติไทย สัญชาติสวิส) ที่เกิดในต่างประเทศ ไม่มีรายชื่ออยูใ่ น
ทะเบียนบ้ านที่เมืองไทย ยังไม่ได้ รับบัตรประชาชน และ
ไม่ได้ สละสัญชาติไทย ก็ต้องดาเนินการเพื่อลงบัญชี
ทหารกองเกินเช่ นเดียวกัน แต่ เมื่อเจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบหลักฐาน เห็นว่า ยังขาด สาเนาทะเบียนบ้ าน
บัตรประชาชนของผู้ขอลงบัญชีฯ ก็จะบันทึกเสนอ
นายอาเภอให้ ชะลอการลงบัญชีทหารกองเกินไว้ ก่อน
เมื่อหลักฐานครบแล้ วจึงค่อยสอบสวนดาเนินการรับ
ลงบัญชีฯ ให้ ตามระเบียบ เมื่อนายอาเภอเห็นชอบให้ ผ้ ู
แจ้ งเซ็นรับทราบไว้ ในใบแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหาร
กองเกิน (แบบ สด.44) แล้ วถ่ายสาเนาให้ ผ้ แู จ้ งแทนเก็บ
ไว้ เป็ นหลักฐาน 1 ฉบับ เมื่อมีเอกสารครบแล้ ว แม้ จะมา
ลงบัญชีฯ เกินกาหนด ก็ไม่ต้องถูกดาเนินคดีหลีกเลี่ยง
ขัดขืนแต่อย่างใด เพราะได้ ยื่นคาร้ อง คือใบแสดงตน
เพื่อลงบัญชีทหารกองเกินไว้ แล้ ว
ขัน้ ตอนที่ 2. บุคคลที่ได้ ลงบัญชีทหารกองเกิน
แล้ ว ต้ องไปแสดงตนรับหมายเรี ยกเมื่ออายุ 20 ปี
บริบรู ณ์ ในปี พ.ศ.นัน้
(ปี ที่รับหมายเรี ยก ให้ ดดู ้ านหลังของ สด.9) ตังแต่
้ เดือน
มกราคม ถึงเดือนธันวาคมของปี นัน้ โดยจะได้ รับ
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หมายเรี ยก สด. 35 ทหารกองเกินซึง่ จะถูกเรี ยกมาตรวจ
คัดเลือก เพื่อเข้ ารับราชการเป็ นทหารกองประจาการนัน้
ต้ องมีอายุตงแต่
ั ้ 21 ปี ขึ ้นไป แต่ยงั ไม่ถึง 30 ปี บริ บรู ณ์
หลักฐานที่จะต้ องใช้
- ใบสาคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9)
- บัตรประจาตัวประชาชน
- กรณีรับหมายเรี ยกแทน จะต้ องมีหนังสือมอบ
อานาจ จากทหารกองเกินไปแสดงด้ วย
- หลักฐานการศึกษามาแสดงด้ วย
การตรวจเลือก เพื่อเป็ นทหารกองประจาการนัน้ ถ้ า
อยูใ่ นระหว่างการศึกษา สามารถทาเรื่ องขอผ่อนผันได้
โดย สถานเอกอัครราชทูตฯมีหน้ าที่ออกหนังสือ
รับรอง ว่าบุคคลนันๆ
้ กาลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันใด ใน
ต่างประเทศหลักสูตรกี่ปี เพื่อนาหนังสือดังกล่าวส่งให้
บิดา มารดาหรื อญาติในประเทศไทยไปยื่นขอผ่อนผัน
การเกณฑ์ทหาร เอกสารที่ต้องใช้ ในการออกหนังสือ
รับรอง ดังกล่าวมีดงั นี ้
- หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากาลัง
ศึกษาอยู่ ณ ชันปี
้ ใด หลักสูตรการศึกษานันว่
้ ากาหนดกี่
ปี เขียนรวมเวลาฝึ กงานด้ วย (ถ้ าต้ องมีฝึกงาน) แล้ ว
นาหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษานัน้ ไปแปลเป็ น
ภาษาไทย
- สาเนาหนังสือเดินทาง
- สาเนาบัตรประชาชนไทย
นาเอกสารทังหมดมาแจ้
้
งยื่นเรื่ องต่อสถานทูตฯ แล้ ว
ทางสถานทูตจะออกหนังสือรับรองให้
จากนัน้ นา เอกสารดังต่ อไปนี ้
- หนังสือรับรองจากสถานทูตฯ
- หนังสือรับรองจาก
สถาบันการศึกษาว่ากาลังศึกษาอยู่ ณ ชัน้
ปี ใด หลักสูตรการศึกษานันว่
้ า กาหนดกี่ปี
เขียนรวมเวลาฝึ กงานด้ วย (ถ้ าต้ องมี
ฝึ กงาน) (แปลเป็ นภาษาไทย)

- สาเนาหนังสือเดินทาง
- สาเนาบัตรประชาชนไทย
- หมายเรี ยก (สด.35 ) ถ้ ามี
ไปแจ้ งต่อสัสดี ด้ วยตนเอง หากไปไม่ ได้ ด้วยตนเอง
อาจมอบอานาจให้ ผ้ บู รรลุนิตภิ าวะไปยื่นแทนได้ (กรณี
ที่ได้ รับหมายเรี ยกแล้ ว ไม่ไปเกณฑ์ทหารจะมีความผิด
ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี ) เมื่อทางอาเภอ
สอบสวนและพิจารณาแล้ ว เห็นว่าอยูใ่ นหลักเกณฑ์ ที่
จะได้ รับการผ่อนผัน ก็จะดาเนินการให้ โดยส่งหลักฐาน
ไปยังจังหวัด เมื่อผู้วา่ ราชการจังหวัดพิจารณาแล้ วเห็น
ว่าอยูใ่ นหลักเกณฑ์ ก็จะออกหนังสือผ่อนผันการตรวจ
เลือกเข้ ารับราชการทหาร (แบบ สด. 41) โดยมีเงื่อนไข
ว่า *ถ้ าต้ องออกจากสถาบันศึกษาหรื อ กลับจาก
ต่างประเทศ การผ่อนผันเป็ นอันยุติ กรณีนี ้เจ้ าตัว
จะต้ องแจ้ งด้ วยตนเองต่อนายอาเภอภูมิลาเนาทหาร
และถ้ าอายุยงั ไม่ถึง 30 ปี บริ บรู ณ์ จะต้ องเข้ ารับการ
ตรวจเลือกด้ วย* บุคคลที่ไม่ใช้ สิทธิ์ผอ่ นผัน ผ่านการ
ตรวจเลือกแล้ ว และผลการตรวจเลือกถึงที่สดุ และไม่
ต้ องเข้ ารับราชการทหารกองประจาการ จะได้ รับ
ใบรับรองผลการตรวจเลือก สด. 43 (ใบผ่านการเกณฑ์
ทหาร) ส่วนผู้ที่ผอ่ นผันอยูต่ ้ องมาตรวจเลือกทุกปี
จนกว่าอายุจะครบ 30 ปี (เมื่อได้ รับการผ่อนผัน ขอให้
ถามเจ้ าหน้ าที่สสั ดีว่า จะต้ องมารายงานตัวทุกปี หรื อไม่
เพราะแต่ละที่ อาจมีความแตกต่างกัน) ใบรับรองผล
การตรวจเลือก สด. 43 จะได้ รับในวันตรวจเลือกจาก
กรรมการตรวจเลือกเท่านัน้
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เรามีความคาดหวัง ว่ า....
 ทาให้ ครอบครัวที่เมืองไทยมีความสุข
 มีเงินใช้ เพราะค่าครองชีพต่า
 สามีพอใจ

โดย ก.ไตรคา

เมื่อจากบ้ านเกิดเมืองนอนมานานแต่ละท่านก็อยาก
กลับไปใช้ ชีวิตอยูบ่ ้ านเรา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
เบิร์น ได้ ประเมินว่า มีคนไทยอาศัยอยูใ่ นสวิตฯ
ประมาณ 30,000 คน ในจานวนนี ้ มีสว่ นหนึง่ อยากจะ
กลับไปอยูเ่ มืองไทย ต่างก็มีเหตุผลที่ทาให้ อยากกลับ
บ้ าน แตกต่างกันไป ก่ อนจะกลับ เราควรต้ องมีการ
วางแผนล่วงหน้ า 1 - 2 ปี
วางแผนอย่ างไร ใครอยากไป เราหรือสามี
ในปั จจุบนั ที่การคมนาคมสะดวกสบายและรวดเร็ว
จึงทาให้ การย้ ายถิ่นฐานเป็ นเรื่ องง่าย ชาวไทยจานวน
หนึง่ ที่ไปแต่งงานกับคนต่างชาติ และใช้ ชีวิตอยู่
ต่างประเทศ ทามาหากินสร้ างครอบครัวจนอยูใ่ นวัย
อุดม หรื อเริ่มวัยเกษี ยณ หลายคน จึงคิดอยากกลับไป
ใช้ ชีวิตบันปลาย
้
อย่างมีความสุขที่ประเทศไทยอีกครัง้
จากการสอบถามผู้ที่กลับไปแล้ ว และอีกกลุม่ ซึง่
อยากไปแต่ยงั รอให้ ทกุ อย่างพร้ อมเสียก่อน มีข้อมูล
พอจะสรุปได้ ดงั จะเล่าให้ ฟังกันต่อไป และคงจะเป็ น
ประโยชน์สาหรับท่านที่จะพาคูส่ มรสชาวสวิสติดตามไป
อยูป่ ระเทศไทยด้ วย
หาคาตอบเหล่านี ้ ให้ ตวั เองนะคะ
ทาไมจึงจะกลับไปอยู่เมืองไทย....
 เพื่อกลับไปดูแลแม่ พ่อและอยูใ่ กล้ ชิดญาติ
 เพื่อจะได้ ไม่ต้องเสียภาษีและค่าประกันสารพัด
 เพื่อติดตามสามีเพราะเขาอยากไปมาก
 เพื่อหนีอากาศหนาว
14

 มีสายลม แสงแดดตลอดปี
 อาหารอร่อยมีทกุ อย่างให้ เลือก
เมื่อได้ คาตอบ ว่าเราจะกลับไปแน่แล้ ว ขันต่
้ อไปคือเรา
จะเตรียมการ ก่ อนย้ ายกลับ ซึ่งสิ่งที่เราต้ องเตรียม
คือเตรี ยมใจ, การเงิน ,สุขภาพ ,ที่อยู่ และวีซา่ มาดู
รายละเอียดกันคะ
1. เตรียมใจ
ทุกคนคงไม่ลืม เมื่อพวกเรามาอยู่สวิตฯ ใหม่ๆ ต้ อง
ปรับตัวและใจมากมาย แล้ วต้ องพึง่ สามี คุยกับใครก็ไม่
รู้เรื่ อง อาหาร อากาศ แทบทุกอย่างมันไม่เหมือนบ้ าน
เราเลย เมื่อคนสวิส จะย้ ายไปอยูเ่ มืองไทย ก็ทานอง
เดียวกัน เขาก็ต้องปรับตัว ควรจะแนะนาให้ เขาเรี ยน
ภาษาไทยด้ วย การไปอยูแ่ ละใช้ ชีวิตประจาที่นนั่ มันไม่
เหมือนไปเที่ยวในระยะเวลาสันๆ
้ สังคมไทย มีญาติพี่
น้ องเข้ ามาเยี่ยมเยียนบ่อยๆ อยากมาก็พากันมา ไม่มี
การขออนุญาตหรื อนัดหมาย เรื่ องเล็กๆน้ อยๆ ก็อาจจะ
เป็ นปั ญหาได้ ถ้ าเราไม่ อธิบายให้ เขาเข้ าใจ ภรรยา
ไทย ทาหน้ าที่ เป็ นสื่อกลางดัง่ สะพานทอดข้ าม ให้ คน
สองวัฒนธรรม เกิดความเข้ าใจในกันและกัน คนไทยเรา
โชคดีที่เป็ นชาว “ไม่ เป็ นไร” เป็ นคนสุขง่าย ไม่ชา่ งกังวล
มากนัก มีงานวิจยั หลายชิ ้นระบุวา่ คนรุ่นใหม่เมื่อ
เกษียณจากงาน พวกเขาต้ องการจะ ย้ ายบ้ านย้ ายเมือง
ก็ต้องเตรี ยมใจที่จะปรับตัวครัง้ ใหญ่ ในวิถีการดาเนิน
ชีวิตในอนาคตอันใกล้ นี ้
2. เตรียมด้ านการเงิน
วางแผนเป็ นรูปธรรม รู้จานวนเงินสะสมที่จะได้ รับ ไม่วา่
จะเป็ น เงินบานาญ เงินออมที่มี เพื่อชีวิตที่สขุ สบายใน
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วัยเกษี ยณ อายุที่จะหยุดทางานก็สาคัญ เพราะ
เกี่ยวข้ องโดยตรงกับจานวนเงินที่จะได้ รับ
เราสามารถสอบถาม บริษัทที่ตวั เองหรื อสามีจา่ ยเงิน
เบี ้ยประกัน Pension และเงินเกษียณ( AHV) ได้
สิทธิจะได้ รับเงิน เกษี ยณ หญิงอายุ 64 ปี ชายอายุ 65
ปี จานวนเงินที่ได้ ขันต
้ ่าสุด เดือนละ 1,140 ฟรังค์ ขัน้
สูงสุด เดือนละ 2,280 ฟรังค์
เมื่ออายุยังไม่ ครบตามสิทธิ์ที่จะได้ รับเงินเกษี ยณนี ้
ขอให้ จา่ ยต่อไป เพียงปี ละ 460 ฟรังค์/คน คุ้มมาก
เพราะตอนอายุ 64 ปี เราได้ รับมากกว่าที่จา่ ยไปหลาย
เท่า ทาให้ เรามีหลักประกันในชีวิต

ค่าครองชีพในประเทศไทยต่ากว่าที่สวิตฯ ทังนี
้ ้ก็อยูท่ ี่
“ไลฟ์สไตล์ ” ของแต่ละคน ถึงจะไปอยูท่ ี่ไหน ถ้ าเป็ นไป
ได้ เขาก็อยากใช้ ชีวิตแบบฝรั่งต่อไป กินเนย กินอาหารที่
ต้ องนาเข้ าจากต่างประเทศ ราคาไม่ถกู เลย จะเห็นว่า
ชาวสวิสบางคนเมื่อกลับมาเยี่ยมที่นี่ จึงขนเนยไปด้ วย
ประมาณ 40 – 50 กิโลกรัม ที่เมืองไทยนอกจากจะแพง
แล้ ว ยังไม่อร่อยเท่าของแท้ จากที่นี่ อีกด้ วย....
เรื่ องเงินทังคู
้ ต่ ้ องปรึกษากันให้ เข้ าใจแจ่มแจ้ งโปร่งใส
จะรับเป็ นเงินบานาญทุกเดือนตลอดชีวิต หรือ เอาเงิน
ไปหมดครัง้ เดียว ไม่มีใครรู้ดีกว่าตัวคุณ
หลายคนเคยเป็ นสมาชิกสมาคมหญิงไทยฯ แต่ย้าย
กลับไปอยูบ่ ้ านเรา ฝากบอกมาว่า การรับเงินไปหมดนัน้
เสี่ยงมาก ไม่กี่ปีทาให้ หมดตัวได้

3. สุขภาพ
มีโรคที่ต้องรักษาต่อเนื่องอะไรบ้ าง เช่น เบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และยาที่ต้องรับประทานเป็ น
ประจา ปรึกษาแพทย์ที่สวิตฯ ศึกษาหาข้ อมูล แนว
ทางการรักษาต่อในประเทศไทย การประกันสุขภาพใน
ประเทศไทย ขอแนะนาให้ ไปหาบริษัทเพื่อติดต่อ
จ่ายเงินประกันสุขภาพ ก่อนอายุ 60 ปี เมื่ออายุเกินกว่า
นัน้ เขาจะไม่รับ อ่านข้ อมูลให้ ละเอียด ทาความเข้ าใจ
บางบริษัทจะไม่รักษาโรคที่เป็ นอยูก่ ่อน
4. ที่อยู่อาศัย
มีบ้านแล้ วไม่ไกลจากสถานรักษาพยาบาลนัก สะดวกที่
จะไปพบแพทย์ เมืองไทย เรามีแพทย์ที่เก่งๆมากมาย
แต่กว่าคนไข้ จะถึงมือหมอ มักจะเสียเวลาในการ
เดินทาง ถ้ าเป็ นน้ อยอาจจะกลายเป็ นมากได้ เรื่ องความ
ปลอดภัยในชุมชน สิ่งแวดล้ อมอันสงบ คนสวิสจะ
อารมณ์เสียง่าย เมื่อรอบบ้ านเสียงดังทุกวัน สุนขั ก็เห่า
ถ้ าไม่อยากมีปัญหากับเพื่อนบ้ าน ต้ องทาใจ เข้ าใจว่า
ประเทศไทยเป็ นแบบนี ้แหละ ไปอยูใ่ หม่ๆสนุกตื่นเต้ น
พอนานๆไป เริ่ มเบื่อเริ่มบ่น อากาศก็ร้อน ไม่มีอะไรทา
เริ่มหงุดหงิด ไปเที่ยวนอกบ้ านดีกว่า อย่า อย่าให้ ไป
เที่ยวคนเดียว หากิจกรรมงานอดิเรกทาร่วมกัน ภรรยา
อย่าคิดเอาเองนะคะว่า คุณสามีจะใช้ เวลาว่างอัน
มากมายให้ หมดไปแต่ละวันได้ อย่างไร
ที่อยู่อาศัย ก็ไม่ควรอยูห่ า่ งไกลจากสถานที่ทางานของ
กองตรวจคนเข้ าเมือง (ต.ม) มากนัก คนต่างด้ าวที่
อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย ต้ องไปรายงานตัวทุก 3 เดือน
คนอายุมาก จะไม่สนุกกับการขับรถในประเทศไทยเพื่อ
ไปรายงานตัวที่ ตม.ทุกๆ 3 เดือน
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5. วีซ่าสาหรับคนเกษียณ
สาหรับชาวต่างด้ าวที่เกษี ยณต้ องการย้ ายไปอยู่
ประเทศไทย มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี ้
1. อายุ 50 ปี ขึ ้นไป
2. มีเงินฝากอยูใ่ นบัญชีธนาคารในประเทศไทย
800,000 บาท หรื อมีเงินบานาญ เดือนละไม่ต่ากว่า
65,000 บาท โดยมีจดหมายรับรองจากแหล่งที่จา่ ยเงิน
3. Criminal Record จากเจ้ าพนักงานสวิส
4. ใบรับรองแพทย์
ขอวีซ่านีไ้ ด้ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
สิ่งที่ต้องเตรี ยมไปด้ วยประกอบการขอวีซา่ ก็
เช่นเดียวกับการขอวีซา่ ทัว่ ไป คือ พาสพอร์ ต รูปถ่าย
เงินค่าวีซา่ รายละเอียดขอเชิญดูในเว็ปไซต์ ของ
สถานทูต (www.thaiembassybern.org) ได้ วีซา่ แล้ ว
อย่าลืมแจ้ งอาเภอ เพื่อย้ ายออกนอกประเทศ
ติดต่อบริษัทส่งของ เลือกบริ ษัทที่เขานาของออกจาก
ท่าเรื อในประเทศไทยให้ ด้วย ดูสญ
ั ญาให้ รอบคอบ บาง
คนเมื่อไปถึงประเทศไทยแล้ ว เหตุการณ์ไม่เป็ นไป
ตามที่ตกลงกัน
ท่ านที่จดทะเบียนสมรสในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
ก่อนขอวีซา่ ให้ คสู่ มรส ติดตามไปอยูป่ ระเทศไทย กรุณา
แจ้ งเจ้ าพนักงาน ที่ประเทศไทยด้ วยว่าแต่ งงานแล้ ว
อย่าจดทะเบียนที่ประเทศไทยอีก เพราะจะเป็ นการจด
ทะเบียนซ้ อน

แบบฟอร์ มให้ กรอก คือฟอร์ ม ตม.47 สาเนาหนังสือ
เดินทาง หน้ าที่มีรูป และอื่นๆแล้ วแต่ทางเจ้ าหน้ าที่จะ
ขอดู หลังจากนัน้ ตม.จะมีใบแจ้ งนัดทุก 3 เดือน
ทังนี
้ ้ภรรยาไทย ต้ องแปล ต้ องช่วย ต้ องพาไป ในระยะ
เริ่มแรก อาจจะงานมาก ต่อไปเขาทาด้ วยตัวเองได้ หมด
ไม่ยากเลย อย่าให้ เขาหงุดหงิดกับระบบแบบไทยๆ
ขอบคุณสวิตเซอร์ แลนด์ เมื่อฉันมาอยูท่ ี่นี่ ฉันอยูใ่ น
วัยสดใสพร้ อมสู้แดด สู้ลม สู้หนาวเต็มที่ เธอทาให้ ฉนั มี
ชีวิตครบทุกรสชาติ เหงา เศร้ า ทุกข์ สุข คิดถึงบ้ าน สู้
งานไม่ถอย อยูท่ ่ามกลางวัฒนธรรมที่แปลกใหม่
ในวัยที่เริ่มจะโรย แต่ยงั มีพลังอยูน่ ะ ฉันจะกลับไปใช้
ชีวิตในถิ่นเกิด ขอบคุณอีกครัง้ ที่เธอทาให้ ฉนั มีทรัพย์ใช้
จ่ายในการดาเนินชีวิตได้ สะดวกสบาย ฉันจะไม่ลืมเธอ
เลยสวิตเซอร์ แลนด์ เมื่อคิดถึง ฉันจะกลับมาเยี่ยมเยือน
มาอยูใ่ นอ้ อมกอดของขุนเขาและห่มด้ วยทิวทัศน์ที่แสน
สวยงาม......

ลาก่อน
สวัสดี

บางวัน อาจจะมีข้าราชการของ ตม. มาเยี่ยมที่บ้าน
โดยไม่ได้ บอกล่วงหน้ า เหมือนที่สวิตฯ อยากรู้ว่าอยู่
ด้ วยกันไหม
วีซ่านีอ้ ยู่ได้ 90 วัน เมื่อถึงประเทศไทยแล้ ว ต้ องไปขอ
ต่ อที่ ตม. ซึง่ มีสานักงานอยู่จงั หวัดต่างๆที่คณ
ุ อาศัยอยู่
คนต่ างด้ าวที่มีถ่ นิ พานักในประเทศไทย ต้ องไป
รายงานตัวที่ กองตรวจคนเข้ าเมือง ทุก 3 เดือน เขามี
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จิตแพทย์ หรื อนักจิตวิทยา ช่วยคุณได้ ก่อนอื่น เรามา
ทาความรู้จกั กันก่อนว่าเขาคือใครกัน
จิตแพทย์ คือ แพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่สาเร็จ
การศึกษาทางด้ านจิตเวชและจิตวิทยาบาบัด
ส่วน นักจิตวิทยา คือ ผู้สาเร็จการศึกษาทางด้ าน
จิตวิทยาการศึกษา และศึกษาต่อทางด้ านจิตบาบัด
ไม่ได้ ศกึ ษาวิชาทางการแพทย์ จึงไม่สามารถสัง่ ยาหรื อ
ให้ ยาผู้ป่วยได้ ดังนัน้ บริษัทประกันจึงไม่ให้ ความ
คุ้มครอง แต่ในกรณีที่แพทย์ลงความเห็นให้ ผ้ ปู ่ วย ไป
รักษากับนักจิตวิทยา บริษัทประกันจึงให้ ความคุ้มครอง
ดังนัน้ หากคุณมีอาการต่ างๆดังต่อไปนี ้ เช่น นอนไม่
หลับ เกิดความหวาดกลัวขึ ้นมาอย่างฉับพลัน หรื อ
ต่อเนื่องเป็ นเวลานาน มีความเศร้ าหมอง ว่างเปล่า สิ ้น
หวัง ท้ อแท้ และไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไป
เจ็บป่ วยเรื อ้ รัง ร่างกายอ่อนแอเจ็บป่ วยง่าย
โดยหาสาเหตุไม่ได้ ผู้มีความชานาญ และ
ได้ รับการศึกษามาโดยเฉพาะช่วยคุณได้
ปั ญหาทางจิต หรื อภาวะต่างๆ เหล่านี ้ เป็ นอุปสรรคต่อ
การดาเนินชีวิตประจาวันของคุณ จิตแพทย์หรื อ
นักจิตวิทยาสามารถช่วยคุณได้
- การพูดคุย รับฟั งปั ญหา เรื่ องราวและความรู้สกึ ของ
คุณ จากนันให้
้ คาปรึกษาและแนะนาแนวทาง หาทาง
ออกหรื อแก้ ปัญหาร่วมกับคุณ
- หากมีปัญหาชีวิตและต้ องการความช่วยเหลือทาง
การเงิน สามารถติดต่อกับหน่วยงานสังคมสงเคราะห์
สอบถามข้ อมูลเกี่ยวกับจิตแพทย์ นักจิตวิทยา หรื อ
หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ ได้ จากที่วา่ การอาเภอใน
ท้ องที่ที่คณ
ุ อาศัยอยู่ หากต้ องการคาแนะนา ความ
ช่วยเหลือ หรื อการบาบัดรักษา กรุณาปรึกษาแพทย์
ประจาบ้ าน

สานักงานจิตแพทย์ สถานจิตบาบัด และคลินิค
รายวัน (คลินิคที่ให้ บริการเฉพาะช่ วงเช้ า ถึงเย็น)
การบาบัดรักษา ผู้มีปัญหาหรื อป่ วยทางจิต ผู้ป่วยเข้ า
รักษาได้ ทงใน
ั ้ สานักงานจิตแพทย์ สถานจิตบาบัด และ
คลินิครายวัน สถานที่เหล่านี ้ มีผ้ ชู านาญการดูแล และ
มีวิธีรักษาหลายแบบ เพื่อเลือกใช้ ให้ เหมาะกับอาการ
ของผู้ป่วย คุณจะหาจิตแพทย์ หรื อนักจิตวิทยาที่
เหมาะสมกับอาการของคุณได้ โดย สอบถามหรื อขอ
คาแนะนาจากแพทย์ประจาบ้ าน โดยชี ้แจงปั ญหาของ
คุณให้ แพทย์ร้ ู แล้ วเขาจะช่วยแนะนาผู้ชานาญการหรื อ
คลินิคให้ คณ
ุ ได้
ในกรณีฉุกเฉิน คุณสามารถไปที่คลินิคจิตเวช หรื อไป
ที่แผนกผู้ป่วยนอกด้ านจิตเวชของโรงพยาบาล
หน่วยงานเหล่านี ้สามารถช่วยเหลือ และให้ การรักษา
ผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างทันการและหากจาเป็ นยัง
ช่วยติดต่อหาที่พกั ให้ ผ้ ปู ่ วยด้ วย ที่อยูข่ อง
สถานบาบัดดังกล่าวหาได้ จากสมุดโทรศัพท์
หรื อสอบถามได้ จากที่วา่ การอาเภอที่คณ
ุ
อาศัยอยู่
เมื่อเจ็บป่ วยกระทันหัน หรื อประสบอุบตั เิ หตุ ติดต่อได้ ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 144 เมื่อตกอยูใ่ นสถานการณ์
ฉุกเฉิน คุณต้ องให้ ข้อมูลที่แน่ชดั ดังนี ้
คุณเป็ นใคร ชื่ออะไร, โทรศัพท์มาจากที่ไหน, เกิด
อะไรขึ ้น, คุณได้ กระทาหรื อจัดการอะไรลงไปแล้ ว
การไปพบจิตแพทย์ หรื อ นักจิตวิทยา การได้ พบปะ
พูดคุย ปรึกษากับผู้มีความรู้ ความชานาญ จะทาให้ เรา
เกิดความสมดุลได้ อีกครัง้ อย่ ากลัว ที่จะไปพบพวกเขา
ถ้ าเราแก้ ปัญหาเองไม่ตกคะ
ที่มา: คูม่ ือเผยแพร่ความรู้และให้ คาแนะนาในการดูแลรักษา
สุขภาพประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ พิมพ์ครัง้ ที่ 3 ปี 2011โดย
สภากาชาดสวิส และสานักงานรัฐบาลกลางเพื่อสุขภาพและ
อนามัย
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การบริหารประจาวัน
โดย กระจิ๋วหริว
การบริ หารประจาวันของ ท่านเจ้ าคุณนรรัตนราชมานิต
(ตรึ ก จิ นตยานนท์ ) วัดเทพศิรินทราวาส (พ.ศ. 24402514) ในทัศนะของแพทย์ เป็ นหนังสือเล่มบางๆ ที่
ผู้เขียน ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการนามาเผยแพร่ จึงเห็นว่า
น่าจะเป็ นประโยชน์กบั ทุกคนที่ได้ อ่าน จึงนามาบอกต่อ
เพราะได้ ทดลองปฏิบตั ิกบั ตัวเอง แล้ วพบว่า ดีตอ่ ระบบ
ขับ ถ่ า ย อย่ า งเห็ น ได้ ชัด เชื่ อ ไม่ เ ชื่ อ ต้ อ งลองดูด้ ว ย
ตนเอง ดังสุภาษิ ต ที่ว่า “สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น สิบ
ตาเห็นไม่เท่ามือคลา(ลงมือทาเอง)” มาเริ่มกันเลยค่ะ
1. ตอนตื่นนอน ก่ อนลุกจากที่นอน ดัดตน 4 ท่ า
ดังนี ้
1. ยืด คือการนอนยืดตัว เหยียดมือ และเท้ า
และให้ ง อมื อ บิด ขี เ้ กี ย จอี ก ข้ า งละ 2 หน ทัง้ นี เ้ พื่ อ ให้
กล้ ามเนื อ้ ของร่ างกายมี โอกาสเหยียดเต็ม ที่ เพิ่ม การ
ไหลเวียนของเลือดตามเส้ นเลือดต่างๆ ดีขึ ้น
2. แขม่ วท้ อง การนอนแขม่วท้ อง และเบ่งลม
เข้ าท้ องให้ โป่ ง การปฏิบตั ิเช่นนี ้ ทางการแพทย์เข้ าใจว่า
ใช้ กล้ ามเนื ้อหน้ าท้ องกระตุ้นอวัยวะภายในช่องท้ อง มี
สาไส้ เล็ก ใหญ่ ตับ ตับอ่อน ถุงน ้าดี เป็ นต้ น ซึ่งทางาน
น้ อยลงในเวลากลางคืน การทาเช่นนี ้ประจาจะช่วยแก้
การท้ องผูกเป็ นนิสัยได้ ระบบทางเดินอาหารและนา้ ดี
จะทางานได้ ดียิ่งขึ ้น
3. เตะขึน้ ให้ เตะเท้ าขึ ้นข้ างละเท้ า ข้ างละ 10
หน และรวมสองเท้ า การเตะเท้ าเช่นนีจ้ ะทาให้ มี การ
เคลื่อนไหวของข้ อตะโพกทัง้ 2 ข้ างและข้ อกระดูกเชิง
18

กราน ข้ อกระดูกสันหลังส่วนเอว ให้ มีการเคลื่อนไหว ทา
ให้ กล้ ามเนื ้อลึกๆ เช่น กล้ ามเนื ้อสันใน ซึ่งดึงกระดูกสัน
หลัง ส่วนเอว กับกระดูกต้ นขาให้ มี กาลัง มากขึน้ เป็ น
วิธีการแก้ อาการปวดหลังเรื อ้ รัง อย่าลืมว่า ต้ องบริหาร
ทุกวัน ไม่ให้ มีการยกเว้ น
4. บดท้ อง รอบๆ กลับไปกลับมา 10 หน
วิ ธี ก ารเช่ น นี ้ จะเกิ ด การเขย่ า ในท้ อ ง อวัย วะภายใน
ต่างๆ ก็จะมีการเคลื่อนไหว ถูกกระตุ้น เช่นเดียวกับการ
แขม่วท้ อง
2. เมื่อลุกขึน้ จากที่นอนแล้ ว ไปยืนที่หน้ าต่ างที่
เปิ ด หรื อ กลางแจ้ ง ที่ อ ากาศบริ สุ ท ธิ์ หายใจยาวสู ด
อากาศสดๆ เข้ าปอดให้ เต็มที่ 4 ท่าดังนี ้
1. อัดลม ให้ ลมเข้ าปอดมากที่สดุ
2. หายใจยาวสูดลมเข้ าปอดตอนบน โดย
ปกติเนื ้อปอดส่วนบนถ้ าไม่สูดหายใจเข้ าลึกๆ เนื ้อปอด
จะแฟบ เมื่อสูดลมเข้ าเต็มที่เช่นนัน้ เนื ้อปอดจะโปร่งรับ
ออกซิเจนได้ มาก
3. หายใจยาวอัดลมดันให้ ท้องโป่ งพอง
ชายปอดส่ วนล่ างจะพองตัวรั บอากาศบริ สุทธิ์ ถุง
ลมเล็กๆของปอด จะได้ รับลมทัว่ กัน ขณะเดียวกัน กระ
บัง ลมข้ างล่า ง และอวัย วะในช่อ งท้ องที่ ใกล้ เ คี ยงกับ
ปอด จะมีการเคลื่อนไหวทาหน้ าที่ได้ มากขึ ้น
4. หายใจยาวสู ด ลมเข้ า อกให้ ซ่ ี โ ครงกาง
เมื่อซี่โครงกาง ช่องในปอดกว้ างขึ ้น เนื ้อปอดขยายตัวรับ
ออกซิ เจนมากขึน้ ขับไล่ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ออก
ได้ มากขึ ้น
ในขณะที่ทาท่าบริ หาร ท่านแนะนาให้ หลับตา และ
ใจตังเป็
้ นสมาธิ ไม่ให้ คิดอะไร เป็ นการพักสมอง ฝึ กจิต
สงบในขณะบริหาร แม้ จะเป็ นเวลาเล็กน้ อยก็ตาม ถ้ าทา
นานๆ จะได้ ประโยชน์ไปถึงเบื ้องต้ นของสมาธิได้ ต่อไป
เมื่อจบท่าบริหารแล้ วลืมตา เวลาลืมตาต้ องลืมจริ งๆ คือ
เพ่ง มองจ้ องออกไปแล้ วค่อยๆหลับ กลอกตาไปมา ขึ ้น
ข้ างบน ลงข้ างล่าง กลอกตาไปซ้ ายไปขวา และกลอก
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เป็ นวงกลม นัน่ เป็ นการบริ หารกล้ ามเนื ้อรอบๆลูกตา ซึ่ง
มีหลายมัดด้ วยกัน ให้ มีการเคลื่อนไหว ขอให้ เข้ าใจว่า
คนเราใช้ สายตามากๆ เช่ น พวกช่ า งแก้ น าฬิ ก า นัก
คอมพิ ว เตอร์ เป็ นต้ น บางวั น ดวงตาของพวกเขา
เหล่านัน้ ไม่เคยเหลือกขึน้ เลย กล้ ามเนือ้ บางมัดไม่ได้
ท างานก็ มี ฉะนัน้ การบริ ห ารลูก ตา ถ้ า ท าได้ ทุก วัน
ติดต่อกัน 2-3 เดือนไปแล้ ว ท่านจะรู้สึกว่าความไว และ
สายตาของท่านจะเสื่อมช้ าลง
3. การดื่มนา้ หนึ่งแก้ วเต็มๆเวลาตื่นนอนตอนเช้ า
เป็ นสิ่งมีประโยชน์แก่ร่างกาย น ้าที่ดื่มจะผ่านออกมา
เป็ นปั สสาวะ ในปั สสาวะที่กรองออกมาจากไตนัน้ จะ
กรองเอาสิ่งที่ร่างกายขับออกมาหลายอย่าง แร่ธาตุที่
เกินความจาเป็ น ของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญของ
ร่างกาย เช่น ธาตุยรู ิค ที่เป็ นขี ้เถ้ าของอาหารโปรตีน ถ้ า
มีธาตุนี ้เหลืออยูใ่ นเลือดมาก จะเป็ นสาเหตุให้ ปวดตาม
ข้ อ เกาต์ นิ่วในทางเดินปั สสาวะ เป็ นต้ น
4. ไปถ่ ายอุจจาระ การถ่ายอุจจาระเป็ นกิจที่จะต้ องทา
ของมนุษย์ ถ้ าไม่ถ่ายหลายวัน ก็จะมีอาการลม จุก
เสียดแน่น การบริหารต่างๆดังกล่าวมา ลาไส้ และ
อวัยวะต่างๆในช่องท้ องถูกกระตุ้นให้ เริ่มทางานมากขึ ้น
ไม่แนะนาให้ เบ่งอุจจาระ เพราะเป็ นการเพิ่มความดัน
โลหิตซึง่ เป็ นอันตราย โดยเฉพาะที่เส้ นเลือดรอบๆทวาร
ทาให้ เกิดโรคริดสีดวงตามมาได้ ให้ ใช้ การแขม่วท้ อง
และการบดท้ อง เป็ นการกระตุ้นให้ อจุ จาระเลื่อนลงมา
ใครที่มีปัญหาเรื่ องท้ องผูก ลองฝึ กทากันดูให้ เป็ นกิจวัตร
นะคะ ได้ ผลอย่างไร บอกต่อกันด้ วยคะ......

สุขสันต์ วันเกิด....สวิตเซอร์ แลนด์
โดย กลอยใจ
วันที่ 1 สิงหาคม 2013 เป็ นวันครบรอบวันเกิด 722 ปี
ของสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ ซึ่ง ทุก ปี จะมี ก ารจัด งานใหญ่ โ ต
ฉลองวันชาติ กัน ปี นีด้ ้ วยที่ มีหลายประเทศในยุโรป มี
ความไม่มั่นคงในด้ านเศรษฐกิจ มีปัญหาอย่างมากใน
เรื่ องการว่างงาน จึงเป็ นที่น่าสนใจว่า ทาไมสวิตฯ ถึง
ครองตัว ให้ อยู่ดี กิ นดี อยู่ไ ด้ ในขณะที่ ประเทศเพื่ อน
บ้ านลาบากกันไปตามๆกันน่าสนใจดีใช่ไหมคะ....
สวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติ
จ ากั ด แต่ เ ป็ นประเทศที่ มี โ ครงสร้ างพื น้ ฐานทาง
เศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง จึงทาให้ สวิตฯ มีศกั ยภาพ บวกกับ
ความมีชื่อเสียงด้ านอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรม
สิ่ง ทอ นาฬิ กา เคมี ภัณ ฑ์ เวชภัณ ฑ์ เครื่ องจักร เหล็ ก
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า และธุรกิจบริ การ อันได้ แก่ การท่องเที่ยว
การโรงแรม การบริ การ การเงินและธนาคาร ประชาชน
มีรายได้ เฉลี่ยค่อนข้ างสูงเมื่อเทียบกับประชากรในยุโรป
ด้ วยกัน โดยรายได้ หลักมาจากภาคบริ การ โดยเฉพาะ
จากการท่องเที่ยวและธนาคาร แรงงานมีทกั ษะสูง และ
มีความเชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยี จึงทาให้ เป็ นประเทศที่
มีคา่ แรงสูงที่สดุ ประเทศหนึ่งของโลก ใช้ เงินสวิสฟรังก์ที่
มีฐานและค่าเงินแข็ง แกร่ งมาก มีระบบเศรษฐกิจเปิ ด
และมี ม าตรฐานความเป็ นอยู่สูง อยู่ในระดับต้ นๆของ
โลก เศรษฐกิจของสวิตฯ พึ่งพาการค้ าระหว่างประเทศ
โดยเฉพาะรายได้ จากการส่ ง ออกสิ น ค้ าเกี่ ย วกั บ
อุตสาหกรรม และภาคบริ การเป็ นแหล่งรายได้ หลักของ
ประเทศ นอกจากนี ย้ งั เป็ นผู้นาด้ านอุตสาหกรรม การ
ทาวิจยั ด้ านเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์ มีการใช้ เทคโนโลยี
ที่ ทั น สมั ย มี ต ลาดที่ มี ศั ก ยภาพ และมี โ ครงสร้ าง
สาธารณูปโภคขันพื
้ น้ ฐานของประเทศที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีการจัดการทางเศรษฐกิจที่ดี...
นี่แหละคือที่มาของความอยูด่ ีมีสขุ ของเขาค่ะ......
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และสารต้ านอนุมลู อิสระในเลือด ไปยังอวัยวะต่างๆ
เพื่อทาลายสิ่งแปลกปลอม
โดย นกฮูก

นา้ บริสุทธ์ มีออกซิเจนสูง ออกซิเจนให้

อยากจะบอกว่าเป็ น ”สูตรหน้ าใสของพระพุทธเจ้ า”

อิเลคตรอนประจุลบ ซึง่ ไปหยุดวงจรของการเกิดอนุมลู

ด้ วยซ ้า เพียงทาจิตใจให้ แจ่มใส ผิวจะสวยใส แต่ ฟั ง

อิสระ ซึง่ เป็ นตัวทาลายเยื่อหุ้มเซลล์ และความเสื่อม

ก่อนแล้ วกันนะคะ ค่อยยืนยันว่า “ใช่” เป็ นจริงอย่าง

ต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคข้ ออักเสบ โรคเบาหวาน เป็ น

ที่วา่ แล้ ว “นา้ ” กับ “หน้ าใส” จะเกี่ยวข้ องกันอย่างไร

ต้ น นา้ เป็ นส่วนประกอบของสมอง เนื ้อสมองมีน ้าถึง

เคยถามตัวเองไหมคะว่ า ทาไมพระสงฆ์หลายรูปหน้ า

85 เปอร์ เซ็นต์ ถ้ าขาดนา้ ความสามารถทางสมอง

ใส ดูออ่ นเยาว์ หรื อคนที่เข้ าวัด ปฏิบตั ภิ าวนา สวด

ลดลง ความคิดอ่อนล้ า เกิดอาการเครี ยด นา้ ชะลอ

มนต์ นัง่ สมาธิเป็ นประจา ถึงมีหน้ าตาสดใส จะน่าเชื่อ

ความเหี่ยวย่นของผิวหนัง สร้ างสุขภาพที่ดี ถ้ าร่างกาย

ไหม ถ้ าเพียงทาจิตให้ สงบ แล้ วผิวจะสวย อ่อนเยาว์

ขาดน ้า ปฏิกิริยาเคมีจะเสียสมดุลย์ ผิวหนังเหี่ยวย่น

โดยไม่ต้องพึง่ เครื่ องสาอางค์ราคาแพง อ้ าว... แล้ ว
ที่วา่ “หน้ าใสด้ วยนา้ บริสุทธิ์” นัน-----น
้
้าบริ สทุ ธิ์

ความต้ านทานโรคต่า

หน้ าตาเป็ นอย่างไร และมาจากไหน วันนี ้จะขอสาธยาย

บริ สทุ ธิ์ จึงจะผ่านผนังเซลล์ร่างกายได้ ง่าย แล้ ว

ให้ ออกแนววิทยาศาสตร์ สกั หน่อย เพราะวิทยาศาสตร์

คุณภาพไหนเล่า น ้าบ่อ น ้าคลอง น ้าประปา หรื อ น ้า

เป็ นสิ่งที่ต้องพิสจู น์ได้

อะไร หน้ าตาน ้าบริ สทุ ธิ์เป็ นอย่างไร

นา้ พลังมหัศจรรย์

นา้ โมเลกุลหกเหลี่ยม

เรื่ องของน ้าที่ดื่ม กิน ก็ต้องมีคณ
ุ ภาพนะคะ น ้า

นา้ บริ สุทธิ์ มีโมเลกุลหกเหลี่ยม เคยเห็นเกร็ ด หรื อ
ผลึก หิม ะใช่ไ หมคะ นัน้ แหละลัก ษณะผลึกใสของน า้
บริ สุทธิ์ นักวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์วิจยั พบว่ า น ้าที่ได้
ฟั ง เพลงหวานไพเราะ เสี ย งสวดมนต์ แม้ เ พี ยงพูด
เบาๆ เพราะๆ หรื อการทาจิตเป็ นกุศล ก็ช่วยให้ ผลึกน ้า
ในร่างกายเรี ยงตัวสวยงามเป็ นรูปหกเหลี่ยม แม้ แม่ที่ตงั ้
ร่างกายเรามีส่วนประกอบของน ้า ประมาณ 70

ครรภ์ ถ้ ามีจิตใจสบาย ด้ วยมีกุศลจิต จะทาให้ โมเลกุล

เปอร์ เซ็นต์ บทบาทของน ้า ในร่างกายมนุษย์ จาแนกได้

”น า้ คร่ า ” ในครรภ์ เ รี ย งตัว สวยงาม ลูก จะไม่ มี ท าง

มากมาย นา้ เป็ นตัวนาพาสารอาหาร นาสารอาหาร

พิการ เรื่ องนี ้คุณแม่ชีศนั สนีย์ เสถียรสุต กรุณายืนยันได้

เข้ าสูร่ ่างกาย ช่วยการดูดซึมอาหาร แล้ วลาเลียงของ

จากโครงการจิตประภัสสรซึง่ ดูแลแม่ที่ตงครรภ์
ั้
หลายพัน

เสียออกจากร่างกาย นา้ เป็ นตัวลาเลียงภูมิต้านทาน

คนมาแล้ ว เราน่า จะเริ่ ม ฝึ กกัน ดี ไ หมคะ ก่ อ นดื่ ม น า้
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เพียงพูดกับน ้าเพราะๆ กล่าวขอบคุณน ้าที่จะดื่ม เพียง
เท่านี ้ ผลึกน ้าก็เรี ยงรูปหกเหลี่ยม นี่ไม่ ได้ พูดลอยๆนะ
คะ ได้ มีการพิสจู น์ นาน ้าเหล่านี ้ไปตรวจแล้ วว่า ผลึกจะ
เรี ยงสวยงามหกเหลี่ยมและใสอย่างในรูป(ขวา)
ส่วนน ้าไม่บริ สทุ ธิ์ น ้าคลอง น ้าประปาในเมืองใหญ่ๆ
ผลึกจะบิดเบี ้ยว แม้ น ้าที่วางไว้ ใกล้ คนที่ทะเลาะเบาะ
แว้ ง ด่าทอกัน ตะโกนเสียงดัง หรื ออยูท่ า่ มกลาง
เพลงร๊ อคเสียงหนวกหู หรื อแม้ เสียงปรบมือดังๆ ก็
ทาลายผลึกน ้าด้ วยเช่นกัน (รูปซ้ ายมือ)

สานักงานตรวจคนเข้ าเมือง(สตม.)มีคาแนะนาในการใช้
หนังสือเดินทาง สาหรับบุคคลสัญชาติไทย ที่ถือหนังสือ
เดินทาง 2 เล่ม มาบอกค่ะ
1. กรณี เดินทางเข้ า ประเทศไทย โดยหนังสือเดินทาง
ไทย ให้ ใช้ หนัง สื อเดินทางไทย ส าหรั บเดินทางออก
ไม่ให้ ใช้ หนังสือเดินทางต่างประเทศเดินทาง เพราะใน
เล่มจะไม่ปรากฏตราประทับขาเข้ า และเจ้ าหน้ าที่ตรวจ
คนเข้ าเมื อง จะปฏิ เสธ ไม่ให้ ผ้ ูถือหนัง สื อเดินทางนัน้
เดินทางออก
2. กรณี เดินทางเข้ า ประเทศไทย โดยหนังสือ
เดินทางต่างประเทศ ให้ ใช้ หนังสือเดินทางต่างประเทศ
ในการเดินทางออก ไม่ให้ ใช้ หนังสือเดินทางไทยเดินทาง
ออก เพราะจะทาให้ ฐานข้ อมูลการเดินทางเข้ าเมืองไทย

ผลึกนา้ เสีย

ผลึกนา้ ดี (นา้ บริสุทธิ์)

และนี่คือเหตุผลว่า ทาไม คนที่มีจิตแจ่มใส คิดดี ทาดี
สม่าเสมอ จึงมีสขุ ภาพดี ผิวใส เพราะน ้าในร่างกายจะ
เรี ยงตัวเป็ นผลึกใสสวยงาม รวมทังส่
้ งผลดีตอ่ ระบบการ
ใช้ น ้าในร่างกาย ดังคุณสมบัตขิ องน ้าที่กล่าวข้ างต้ น
โดยไม่ต้องไปเสียเงินซื ้อเครื่ องประทินผิวราคาแพง
เพราะความสวยจะมาจากภายในร่างกาย ไม่ต้องไปหา
ซื ้อเครื่ องกรองน ้า ที่ว่าดีหนักดีหนา ราคาหลายหมื่น
บาท เพื่อกรองน ้าให้ บริ สทุ ธิ์ เพราะเพียงยกแก้ วน ้าขึ ้น
อธิษฐาน กล่าวพุทโธ หรื อขอบคุณด้ วยน ้าเสียงหวานๆ
ง่ ายจัง ไม่ เสียเงินด้ วยนะคะ แค่นี ้เราก็ได้ ดื่มน ้า
บริ สทุ ธิ์แล้ ว วิทยาศาสตร์ พิสจู น์ได้ แล้ วคุณเชื่อพลัง
มหัศจรรย์ของน ้าไหมคะ........

โดยหนัง สื อเดินทางต่างประเทศ ไม่มี ก ารบัน ทึกการ
เดินทางออก และเจ้ าหน้ าที่อาจบันทึกชื่อผู้ถือหนังสือ
เดินทาง ไว้ ในฐานะพ านักเกิ นกาหนดอนุญาต ซึ่ง จะ
เป็ นปั ญหาได้
3. กรณีเดินทางเข้ าประเทศไทย โดยได้ รับการตรวจลง
ตราประเภทนัก ท่ อ งเที่ ย ว และก าหนดอนุญ าตการ
พานักสิ ้นสุดลง คนไทยที่ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ
สามารถขอขยายเวลาการพานักต่อในประเทศไทยได้
โดยให้ นาหลักฐานแสดงความเป็ นคนไทยชนิดใดก็ได้
ไปแสดงประกอบการยื่นคาร้ อง ซึ่ง สตม. จะพิจารณา
ตรวจลงตราประเภทคนอยู่ ชั่ว คราว รหัส “ o“ และ
อนุญาตให้ อยู่ได้ คราวละไม่เกิน 1 ปี ซึ่งเรื่ องข้ างต้ นนี ้
อยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ สตม. เป็ นส าคั ญ ซึ่ ง อาจ
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไ ด้ . . . . . .
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อุป กรณ์ ห ลัง จากหมดเวลา อย่ า วางโทรทั ศ น์ ไ ว้ ใ น
ห้ องของเด็ก เว็บไซด์ www.flimmo.tv มีคาแนะนา
ผู้ปกครองในการเลือกรายการโทรทัศน์ให้ เด็กๆ เว็บไซด์
www.bupp.at มีคาแนะนาช่วงอายุที่เหมาะสมของ
เด็กในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์

เด็ก ๆ เรี ย นรู้ การใช้ สื่ อ ไม่ว่า จะเป็ น โทรทัศ น์
เกม มื อถื อ คอมพิวเตอร์ แ ละอิน เตอร์ เ น็ ต จากคนใน
ครอบครัว ดังนัน้ ผู้ปกครองเองจาเป็ น ที่จะต้ องใช้ สื่ อ
บันเทิงอย่างสมเหตุสมผล และเป็ นต้ นแบบที่ดี โปรด
อย่ าปล่ อยให้ เด็กๆ ของท่ านใช้ ส่ ือตามลาพัง โดย
ปกติแล้ ว เด็กๆ จะเรี ยนรู้ การใช้ สื่อได้ อย่างรวดเร็ ว แต่
เด็กจะต้ องการผู้ปกครองที่เด็กสามารถพูดคุยเกี่ยวกั บ
ประสบการณ์ที่ได้ เรี ยนรู้มา ในฐานะผู้ปกครอง ท่านควร
จะบอกเล่า ให้ เ ด็กได้ รับรู้ ว่าสิ่ ง ไหนดีหรื อไม่ดี และให้
เหตุผลกับเด็กไปด้ วย วิธีนี ้จะทาให้ เด็กได้ พัฒนาเรี ยนรู้
ที่ จ ะใช้ สื่ อ และส านึ ก ได้ เ องถึ ง ความถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่
ถูก ต้ อ ง และในฐานะผู้ป กครอง ท่านควรจะก าหนด
ระยะเวลาในการใช้ ส่ ื อ ให้ ชัดเจน และตรวจสอบว่า
เด็กๆ ทาตามข้ อก าหนดนัน้ หากท่า นสามารถจ ากัด
เวลาในการใช้ ได้ ท่านก็จะสามารถ ป้องกันการเสพติด
สื่อบันเทิงได้
โทรทัศน์ และเกม
โทรทัศ น์ เ ป็ นสื่ อ บัน เทิ ง อย่ า งแรกที่ เ ด็ ก ๆ ได้ พ บเห็ น
ภาพยนตร์ และเกมอิเล็คโทรนิค เป็ นสิ่งที่ดึงดูดใจเด็กๆ
มาก ท่านควรเลือกรายการและเกมร่วมกับเด็กๆ และให้
สอดคล้ องกับช่วงอายุที่แนะนาสาหรับเด็ก พูดคุยและ
ตกลงเวลาในการดู โ ทรทัศ น์ หรื อ เล่ น เกม และปิ ด
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มือถือและสมาร์ ทโฟน
มือถื อ ในปั จจุบนั เป็ นมากกว่าอุปกรณ์ในการโทรศัพท์
เด็กๆ สามารถใช้ มื อถื อในการส่ง และรั บข้ อความ รู ป
และวีดีโอ ฟั งเพลง เล่นเกมและโปรแกรมอินเตอร์ เน็ ต
อื่ น ๆ เด็ ก เล็ ก ๆ ยั ง ไม่ จ าเป็ นต้ องใช้ มื อ ถื อ เพื่ อ
ประหยัดค่าใช้ จ่ายและปกป้องเด็กๆ จากเนื ้อหาในสื่อ
บันเทิงที่จะเป็ นปั ญหาในอนาคต มือถือแนะนาให้ เด็ ก
ใช้ ควรเป็ นแบบที่มีการทางานเพียงไม่กี่อย่าง และเป็ น
แบบจ่ายเงินล่วงหน้ า
คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ต
เด็กเล็กๆ ใช้ คอมพิวเตอร์ ในลักษณะเป็ นอุปกรณ์ของ
เล่น ส่ ว นเด็ก โต ใช้ คอมพิวเตอร์ ส าหรั บท าการบ้ า น
และใช้ อินเตอร์ เน็ต ในหลายรู ปแบบ (เช่น เฟซบุ๊ค เกม
ต่างๆ) อุปกรณ์พกพา (เช่น ไอพอด) ทาให้ สามารถเล่น
เกมและโปรแกรมอื่นๆ นอกบ้ านได้ เพราะฉะนัน้ ท่าน
ควรเลือกเกมที่เหมาะสมกับอายุและจากัดการใช้ งาน
อินเตอร์ เน็ ตของเด็กในปกครองของท่าน ให้ ข้อมูลแก่
เด็กๆ เกี่ ยวกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึน้ ได้ จากการใช้
อินเตอร์ เน็ต เช่น ความเสี่ยงต่อการเสพติดสื่อ เนื ้อหาที่
อาจจะก่อให้ เกิดปั ญหา เช่น ความรุนแรง สื่อลามก การ
ละเมิดข้ อมูลส่วนบุคคล ไวรัสคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ในฐานะผู้ปกครอง ท่ านสามารถทาอะไรได้ บ้าง
• ให้ ค วามสนใจในรายการสื่ อบัน เทิง ต่างๆ ที่ เด็ก
ของท่ า นชอบ และดูว่ า รายการเหล่ า นั น้ เหมาะสม
หรื อไม่
• ส ารวจสื่ อบันเทิง ต่างๆ ร่ วมกับเด็กของท่านและ
วิจารณ์ข้อดีข้อเสียกับเด็ก
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• ให้ ความรู้แก่เด็ก ถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นได้
(อันตรายบนอินเตอร์ เน็ต ค่าใช้ จา่ ยจากมือถือ ฯลฯ)
• กาหนดเวลาใช้ ที่แน่นอน และทาให้ มนั่ ใจว่าเด็กๆ
ปฏิบตั ติ าม
• เลือกภาพยนตร์ และเกมที่เหมาะสมกับอายุเด็ก
• ส่ง เสริ ม ให้ เ ด็ก ใช้ เ วลากับกิ จ กรรมอื่ น ๆ หรื อ กับ
เพื่อนๆ ให้ พอเพียง นอกเหนือไปจากการใช้ สื่อบันเทิง
• ปิ ดสื่อบันเทิงต่างๆ ทุกชนิดในบ้ าน โดยเจตนาบ้ าง
เป็ นบางครั ง้ เพื่ อ ท ากิ จ กรรมร่ ว มกั น ระหว่ า งคนใน
ครอบครัวโดยปราศจากสื่อบันเทิง
• อย่าติดตัง้ โทรทัศ น์ หรื อ คอมพิ วเตอร์ ในห้ องเด็ก
ตกลงกติกา ว่า ที่ไหนและเมื่อไร เด็กถึงจะใช้ มือถือได้
• หากท่านมีข้อสงสัยไม่แน่ใจ แบ่งปั นความเห็นหรื อ
ข้ อมูลกับผู้ปกครองคนอื่นๆ อาจจะช่วยได้ หรื ออาจจะ
ขอการสนั บ สนุ น และค าแนะน าจากศู น ย์ การให้
คาแนะนาปรึกษา
ควรจะดู โทรทั ศ น์ ใช้ มื อ ถื อ และใช้ ค อมพิว เตอร์
นานสักเท่ าไรถึงจะสมเหตุสมผล

• ผลการเรี ยนของเด็กเสื่อมถอยลง
• เด็กเพิกเฉยต่อการร่ วมกิจกรรมอื่นๆ หรื อละเลยการ
เล่นกับเพื่อนๆ
หากสัญญาณเหล่ านี ช้ ัดเจน เป็ นเวลาสักระยะหนึ่ง
ท่านควรจัดการแก้ ไขหรื อเสาะหาคาปรึกษา
ประโยชน์ ของสื่อบันเทิง
•ได้ สนุกสนาน ผ่อนคลาย
และมีความหลากหลาย
•ได้ ความรู้ และข้ อมูล
ข่าวสาร
•เป็ นการติดต่อสื่อสาร
แลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่น
•เป็ นการฝึ กความ
เชี่ยวชาญ และการ
ตอบสนอง

อันตรายของสื่อบันเทิง
•ตกอยู่ใต้ อิทธิพลของสื่อ
•อาจก่อให้ เกิดปั ญหา
ภาวะบีบคันทางจิ
้
ตใจ
และการมีสมาธิสนั ้
•ความต้ องการใช้ สื่อเกิน
ความพอดี
•การเพิกเฉยต่อสิ่งที่
น่าสนใจอื่นๆ
•การหลบเลี่ยงสังคม

เวลาที่แนะนา เป็ นเวลาสาหรับเพื่อความบันเทิงเท่านัน้
สาหรับการทาการบ้ าน อาจจะใช้ เวลาเพิ่มขึน้ ได้ ช่วง
วันที่มีรายการพิเศษ อาจจะยืดหยุ่นให้ ใช้ นานขึ ้นได้ แต่
ให้ ลดเวลาใช้ ในวันทัว่ ไป เพื่อเป็ นการชดเชย
อายุ 5–7 ปี : ไม่เกิน 30 นาที
อายุ 7–9 ปี : ไม่เกิน 45 นาที
อายุ 9–12 ปี : ไม่เกิน 60 นาที

แปลโดย ว. สินสวัสดิ์ ฟอเรอร์ เรี ยบเรี ยงโดย โรส

สัญญาณเตือนของการพัฒนาไปสู่ การเสพติดสื่อ
เพื่อความบันเทิง

ที่มา:www.suchtpraeventionzh.ch/Publikationen/Inf
ormationsmaterial/Familie

• เด็กใช้ เวลามากเกินไปในการใช้ สื่อเพื่อความบันเทิง
• การตอบโต้ อย่างก้ าวร้ าว หากไม่ได้ รับอนุญาตให้ ใช้
สื่อบันเทิง
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9 คาถามเรื่อง „การซือ้ ที่ดนิ ในเมืองไทย”
----- พี่หญิงไทย -----สายตรง------079 649 3432

กริ๊ง กริ๊ง กริ๊ง กริ๊ ง
พี่หญิงไทย

สวัสดีคะ่ หญิงไทยค่ะ

ถาม
พี่หญิงไทย

สวัสดีคะ่ ดิฉนั ขอถามว่าแต่งงานกับชาวสวิส แล้ วยังมีสิทธิ์ซื ้อที่ดนิ ในเมืองไทยไหมคะ
แน่ น อนค่ ะ แม้ จะแต่ ง งานกั บ ชาวสวิ ส แต่ เ รายั ง เป็ นคนไทย จึ ง มี สิ ท ธิ ซื อ้ ที่ ดิ น หรื อ บ้ านใน
เมืองไทยแต่เนื่องจากสามีของคุณเป็ นต่างชาติ ไม่มีสิทธิถือครองที่ดินในประเทศไทย ดังนัน้ การ
ซื ้อ-ขาย การโอนกรรมสิทธิ์ จะต้ องใช้ เอกสารเพิ่มเติม
ดิฉนั ต้ องใช้ เอกสารใดบ้ างคะ
เพื่ อ ให้ ก รรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ นเป็ นของคนไทยเท่า นัน้ สามี ข องคุณ ต้ องเขี ย นหนัง สื อเป็ นลายลักษณ์
อักษร โดยมีข้อความว่า เงินจานวนทังหมดที
้
่ คณ
ุ (ภรรยา)นาไปซื ้อที่ดินนัน้ เป็ นสินส่วนตัวของคุณ
(ภรรยา) แต่เพียงผู้เดียว นัน่ หมายความว่า สามีจะต้ องสละสิทธิ์เงินจานวนนัน้ แม้ ความจริ งอาจเป็ น
เงินของคุณทังสองที
้
่ทางานร่วมกันมา
เขียนเป็ นภาษาไทยได้ ไหมคะ
เพื่อให้ สามีเข้ าใจในข้ อความที่อยู่ในหนังสืออย่างถูกต้ อง ควรที่จะเขียนเป็ นภาษาของสามี และ
เป็ นภาษาไทยอี ก ฉบับ หนึ่ง ซึ่ง ข้ อ ความตรงกัน เอกสารทัง้ สองฉบับ นี ต้ ้ อ งใช้ เ ป็ นหลัก ฐานต่อ
เจ้ าหน้ าที่กรมที่ดนิ ในเมืองไทย เพื่อจดทะเบียนสิทธิและนิตกิ รรมโอนกรรมสิทธิ์ แต่ก่อนอื่น คุณและ
สามี ต้ องนาหนังสือนี ้ไปที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเบิร์น และลงลายมือชื่อ ต่อหน้ าเจ้ าหน้ าที่
และมีการรับรองความถูกต้ องด้ วย
ถ้ าสามีไปเมืองไทย ไปกรมที่ดนิ ด้ วยกัน จาเป็ นต้ องใช้ หนังสือรับรองจากสถานทูตด้ วยไหม
กรณีสามีของคุณไปด้ วย สามารถไปขอหนังสือรับรองต่อพนักงานในวันจดทะเบียนสิทธิได้ คะ่
แล้ วถ้ าต้ องการขายที่ดนิ นัน้ สามีต้องยินยอมด้ วยหรื อไม่คะ่
เมื่อที่ ดินดังกล่าวเป็ นสินส่วนตัวของคุณ คุณย่อมมีสิทธิขาย โอน หรื อทาพินัยกรรมยกให้ ผ้ ูอื่นได้
โดยสามีไม่ต้องให้ ความยินยอม
ถ้ าเป็ นที่ดนิ ที่พอ่ แม่จะยกให้ เล่าคะ สามีต้องไปรับรองอะไรไหม
ที่ดินที่พ่อแม่ หรื อพี่น้อง จะยกให้ เรานี ้ ด้ วยจิตเสน่ หา โดยไม่มีการซื ้อ-ขาย ก็ถือว่าเป็ นมรดก และ
เป็ นสินส่วนตัวเช่นกัน สามีจงึ ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องค่ะ
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ถาม

พี่หญิ งไทยคะ เพื่ อนดิฉันเขาก็แต่งงานกับชาวสวิส แล้ วเขาก็ไปซือ้ ที่ดิน ไม่เห็นสามีของเขาต้ อง
ไปเซ็นรับรองเอกสารอะไรสักอย่าง ทาไมเขาทาได้ คะ
พี่หญิงไทย
เท่าที่ทราบมา หลายคนจดทะเบียนสมรสที่ประเทศสวิตฯ แต่ไม่ได้ ไปแจ้ งเปลี่ยน สถานะภาพสมรส
ไม่ได้ เปลี่ยนนามสกุลที่เมืองไทย ดังนันในทะเบี
้
ยนบ้ านจึงยังคงเป็ นนางสาว (เป็ นโสด)
ถาม
จะมีปัญหาอย่างไรบ้ างในภายหลังไหมคะ
พี่หญิงไทย
อย่างหนึ่ง คือการแจ้ ง ความเท็จ นะคะ แล้ วถ้ าวันใดคุณสามี เกิ ดระลึกได้ ว่า อยากขอแบ่ง สมบัติ
(คือที่ดิน) ที่เมืองไทยด้ วย หรื อต้ องการหย่า เขาก็สามารถทาได้ แล้ วถ้ ามีการสอบสวน มีมูลจริ งว่า
เงินที่นาไปซื ้อที่ดินนันเป็
้ นเงินสินสมรส แต่ในเมื่อคุณสามีซึ่งเป็ นต่างด้ าวไม่มีสิทธิ์ครอบครองที่ดิน
เราก็ต้องขายทรัพย์สินนันแล้
้ วนาเงินไปแบ่งให้ คณ
ุ สามีด้วยนะคะ
ถาม
เกิดว่าซื ้อไปแล้ วอย่างนัน้ จะแก้ ไขอย่างไรดีคะ่
พี่หญิงไทย
ขอแนะนาว่า ขณะที่สามี -ภรรยา ยังรักใคร่ ปรองดองกันอยู่นี ้ ควรให้ สามีทาหนังสือยืนยันว่าเงิน
ทังหมดที
้
่นามาซื ้อที่ดินเป็ นสินส่วนตัวของภรรยา แล้ วนาไปยื่นที่สานั กงานที่ดินที่ได้ จดทะเบียนซื ้อ
ที่ดินนัน้ อีกอย่างหนึ่ง ที่ต้องการแจ้ งให้ ทราบคือ คนไทยซึ่ง แต่ง งานกับชาวต่างชาติ แล้ วไม่แจ้ ง
เปลี่ยนสถานะภาพสมรส ไม่ต้องการเปลี่ยนนามสสกุล ต้ องการเป็ นนางสาว(โสด) ตลอดไป เพราะ
คิดว่าถ้ าเปลี่ยนนามสกุลเป็ นฝรั่งจ๋า แล้ วจะเสียสิทธิในการซื ้อ-การถือครองบ้ าน-ที่ดิน ในเมืองไทย
จากคาตอบข้ างต้ นนี ้ เห็นแล้ วว่าเราไม่ได้ เสียสิทธิใดๆเลย ใช่ไหมคะ นอกจากนี ้การที่สามีต้องยอม
ทาหนังสือยืนยันเรื่ องเงินว่าเป็ นของภรรยาแต่เพียงผู้เดียว ยังเอื ้อประโยชน์ตอ่ ภรรยาว่าในอนาคต
ทรัพย์สินนันจะยั
้ งอยูห่ รื อตกทอดแก่ลูก หรื อพ่อ-แม่ หรื อญาติในเมืองไทยเท่านัน้ อีกด้ วย
แต่ถ้าภรรยา เกิดเสียชีวิตก่อน มรดกก็ต้องตกได้ แก่ ทายาทโดยธรรม คือ สามีและบุตร ในส่วนของ
สามีนนั ้ สิทธิในการถือครองที่ดินมีอยู่จากัดตามประมวลกฏหมายที่ดิน คือ ถ้ าเป็ นที่อยู่อาศัย สามี
ของคุณในฐานะทายาทโดยธรรม จะถือครองกรรมสิทธิ์ได้ ไม่เกิน 1 ไร่ ส่วนที่เกิน 1 ไร่ สามีคณ
ุ ไม่มี
สิทธิถือครอง ต้ องขายภายใน 1 ปี เรื่ องนี ้คุณสามารถนาไปอธิบายคุณสามีของคุณได้ คะ่ ว่ าสมบัตินี ้
ไม่หายไปไหน ถ้ าฉันเป็ นอะไรไปก่อน เธอก็มีสิทธิที่จะอยู่น่ะ เขาจะได้ เซ็นให้ ง่ายหน่อย ดังนัน้ หาก
คุณประสงค์จะให้ ที่ดนิ ตกได้ แก่บตุ รเพียงคนเดียว ก็ต้องทาพินยั กรรมไว้ คะ่
ส่วนเรื่ องจะแจ้ งเปลี่ยนนามสกุลตามสามี ดีหรื อไม่ ถ้ าเพื่อนหญิงไทยสนใจโทรถามสายตรงค่ะ เพื่อนามาเล่าสู่กนั ฟั ง
ในฉบับหน้ า
ขอให้ โชคดีคะ่
พี่หญิงไทย
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โดย เฟรา ฮีรชิ

ประชุมสามัญประจาปี 5 พ.ค 2013
สมาชิกของเรามากันแต่เช้ า ก่อนเวลาลงทะเบียนซะอีก ก็เลยถือโอกาส ไปเดินชมบรรยากาศรอบๆ และรับลมเย็นๆ
กันก่อน ในช่วงเช้ าเป็ นการรายงานการทางานของปี ที่ผ่านมา โดยพี่ประธานผู้มีไฟแรงอย่างล้ นเหลือ และการเลือก
คณะกรรมการชุดใหม่ เราได้ รองประธานคนใหม่ แต่หน้ าเก๊ า เก่า เพราะพี่แต๋ว เป็ นผู้หนึ่งที่ร่วมก่อตังสมาคมมาเมื
้
่อ
15 ปี ก่อน บรรยากาศช่วงเข้ าผ่านไปด้ วยความสนุกสนาน ขอบคุณน้ องอารี รัตน์ ชูลส์ ที่ทาหน้ าที่เป็ นผู้นบั คะแนน
เหมือนการนับในสภาสวิส ยังไง ยังงันเลย
้
หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารกลางวัน จากแม่ครัวประจาสมาคมฯของเรา
คุณพี่เพ็ญพริง้ กันแล้ ว (แอบได้ ยิน บางคนบอกว่า ที่มานี่ ไม่ใช่อะไร จะมา
กินฝี มือแม่ครัวของเรา เรื่ องฟั งการบรรยายน่ะ เป็ นเรื่ องรองนะ แม่ครัวจ๋า
รับทราบด้ วยจ้ า)
ช่วงบ่าย ท่านเอกอัครราชทูต เฉลิมพล ทันจิตต์ มาพบปะพูดคุย ให้
ข้ อมูลเบอร์ ตดิ ต่อสถานทูต ฉุกเฉินตลอด 24 ชัว่ โมง

โฉมหน้ า ผู้เติมพลังให้ กองทัพ

เบอร์ 079 864 2674 โดยจะสับเปลี่ยนผู้รับทุกหนึง่ เดือน ทราบแล้ วเรา
จึงนามาบอกต่อ จดไว้ นะคะ เผื่อมีเหตุ ให้ นกึ ถึงสถานทูตนะคะ จากนัน้

ท่านทูต ได้ แจกวุฒิบตั ร แก่ครูอาสาที่เข้ าอบรมการพัฒนาความรู้ด้านภาษาไทย แล้ วท่านทูต พร้ อมคุณสุธิดา(ภริ ยา)
ก็อยู่ร่วมฟั ง การสัมมนา จนถึงปิ ดงาน พวกเราปลึม้ ใจในความกรุ ณาของท่านมากๆ คะ........สาหรับวันนัน้ เรามี
ผู้ร่วมงานประชุมทังหมดกว่
้
า 60 คน มีสมาชิกใหม่เพิ่มหลายคน สาหรับการสัมมนา เรื่ องการเตรี ยมตัวย้ ายกลับไป
อยูเ่ มืองไทยนัน้ วิทยากรรองประธานคนใหม่ ของเรา ผู้มากด้ วยความรู้ และมุกขาขัน สอดแทรก ให้ พวกเราได้ หวั เราะ
กันตลอดเวลา เห็นตัวเล็กๆ ท่าทางเรี ยบร้ อย แบบนันน่
้ ะ มุขของเธอ ไม่เบาเลยทีเดียว ขอบอก... รายละเอียดในเรื่ อง
นี ้ มีอยู่ในเล่มแล้ วคะ ส่วนการสัมมนา เรื่ อง ภาษาไทย สายใยแม่ลกู โดย อ.สาลี่ ศิลปสธรรม นัน้ ความสนุกสนาน
อยูท่ ี่เพลงภาษาไทยสนุกๆ ได้ จงั หวะตีกลองมันๆ จากคุณสุนทรี จากคณะกลองยาวบาเซิล ทาให้ พวกเราได้ เต้ นขยับ
ร่างกาย เหมือนได้ กลับเป็ นเด็กอีกครัง้ ยังไง ยังงันเลย...มี
้
พวกเราหลายคน มีความตังใจจะเป็
้
นครูแม่ ครูย่า ครูยาย
กันเพิ่มขึ ้น เพียบคะ เพราะได้ เห็นแล้ วว่า ภาษาไทยสาคัญอย่างไรต่อลูกหลานของพวกเรา....
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การบรรยาย และสัมมนาโดยคณะอัยการจากสานักงานอัยการพิเศษฝ่ ายคุ้มครอง เมื่อ 15 มิถุนายน 2013
ที่โบสถ์ ฝรั่งเศส ในกรุงเบิร์น
พวกเรามากันแต่เช้ าเช่นเคย เพื่อเตรี ยมการ งานนีต้ ้ องขอขอบคุณ น้ องศักดา (ผู้น่ารัก คล่องแคล่ว ว่องไว แถม
ความรู้เพียบ ใครอยากรู้อะไร ถามได้ ...) ถ้ าไม่ได้ น้องในเรื่ องการจัดสถานที่ พี่ๆ (สาวเหลือน้ อยทังหลาย)
้
คงเดี ้ยงไป
ตามๆกัน เมื่อทุกอย่างพร้ อม ท่านทูตเฉลิม พล ทันจิตต์ ได้ ให้ เกี ยรติกล่าวเปิ ดงาน พร้ อมร่ วมรับฟั ง การบรรยาย
จากนัน้ คณะวิทยากรนาโดย นายสัตยา อรุ ณ ธารี รองอัยการสูงสุด นางสมสุข มี วุฒิสม อธิ บดีอัยการสานักงาน
คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมาย ดร.อุทยั อาทิเวช อัยการผู้เชี่ยวชาญ ปฏิบตั ิราชการในหน้ าที่อยั การพิเศษ
ฝ่ ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ นางริ นฤทัย ชัชวาลวงศ์ พนมวัน อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด
และ ดร.อัตรา ขุนทองจันทร์ นิตกิ รปฏิบตั กิ าร(สาขากฏหมายครอบครัว) ก็เริ่ มปฏิบตั ิการต่อ ในการให้ ความรู้ ตอบข้ อ
ซัก ถาม จากพวกเรา ซึ่ง มี ม ากมายซะจริ ง ๆ จนตอบให้ ห มดในวัน นัน้ ไม่ ไ หว ต้ อ งเก็ บ เอาไปเป็ นการบ้ า น.....
นอกจากนีค้ ุณรังสิมา โอฬาริ กบุตร เลขานุการเอก มาร่ วมตอบข้ อซักถาม และร่ วมให้ ข้อมูลเพิ่มเติมด้ วยว่า ทาง
สถานทูตได้ รับหนังสือเวียนจากทางราชการสวิส ว่า เขาไม่ยอมรับเอกสารการจดทะเบียนหย่า จากทางราชการไทย
(ใครแต่งงานที่สวิตฯ ถ้ าต้ องมีการหย่า ขอให้ มาหย่าที่สวิตฯคะ)ทราบแล้ วเปลี่ยน..... ในการจัดงานครั ง้ นี ้ มีหวั ข้ อ
สาคัญคือ การเกณฑ์ทหารของชายไทยที่อยู่ต่างประเทศ สิทธิของคู่สมรสต่างด้ าวกับทรัพย์สินของภรรยา/สามีใน
ประเทศไทย และการลักพาเด็กข้ ามชาติ ซึ่งสมาชิกที่ไม่มีโอกาสได้ เข้ าร่วมรับฟั ง เราจะนาข้ อมูลมาลงในวารสารรวง
ข้ าว ติดตามอ่านกันได้ คะ่ สุดท้ ายสมาคมฯขอกราบขอบพระคุณคณะอัยการ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
ที่ให้ การสนับสนุนให้ การดาเนินงาานครัง้ นี ้ผ่านไปได้ ด้วยดี และมีความสุขกันถ้ วนทั่ ว ซึ่งมีผ้ เู ข้ าร่วมงานทังหมด
้
101
คน และมีผ้ สู นใจสมัครเป็ นสมาชิก ของสมาคมหญิงไทยฯ ถึง 15 คน เชียวนะคะ ขอบคุณที่สนับสนุนการทางานของ
พวกเรานะคะ .........สาหรับท่านที่ต้องการหาความรู้ เพิ่มเติม หรื อสอบถามปั ญหากฏหมายต่างๆ ติดตามหาอ่านได้
ที่ http://www.humanrights.ago.go.th/ คะ
งานกงสุลสัญจรที่เมือง Chur วันเสาร์ ท่ ี 22 มิถุนายน 2013
งานนี ้ พวกเราที่จะเดินทางไป ได้ ไปนอนรวมตัวกัน ที่ บ้านพี่ประธานใจดี ผู้เป็ นเกือบทุกอย่างของสมาคมฯ รวมทัง้
เป็ นคนขับรถด้ วย พวกเราใช้ งานท่านมากไปไหมเนี่ ยะ...เราต้ องออกเดินทางกันตัง้ แต่ 6 โมงเช้ ากันเลยที เดียว
เดินทางกัน ก่อนไก่โห่ (ไม่ไ ด้ ยิน เสี ย งไก่ แต่เ ป็ นเสี ยงเพราะๆ ของนก ที่ กล่อ ม หรื อปลุก(ก็ ไ ม่ร้ ู ) ให้ พ วก เราต้ อ ง
ตะเกียกตะกายลุกจากเตียง เพราะต้ องใช้ เวลาเดินทางกว่าสองชัว่ โมง เราไปถึงก่อนใครเลยเชียว จากนัน้ พี่ๆน้ องๆ
เจ้ าบ้ าน นาทีมโดย คุณสุนนั ทา มึลเล่อร์ ก็มาเตรี ยมการ เตรี ยมอาหาร อันนี ้สาคัญ ลืมไม่ได้ เด็ดขาด ขอบอก กองทัพ
เดินด้ วยท้ อง ใช่ไหมค่ะ จากนัน้ ข้ าราชการและเจ้ าหน้ าที่จากสถานทูตฯ ก็มากันอย่างพร้ อมเพรี ยง เตรี ยมพร้ อม
ให้ บริ การแก่ประชาชนชาวไทย ที่ประทับใจมากคือ มีคุณลุงคนหนึ่ง มาแบบไม่ได้ เตรี ยมตัว เพราะบังเอิญ ไปดื่ม
กาแฟที่ร้าน แล้ วได้ ยินว่ามีเจ้ าหน้ าที่มาให้ บริการ แกเลยมากับเขาบ้ าง ลุงอพยพมา แบบพวกหนีสงครามทางฝั่ งลาว
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แต่เป็ นคนไทย มีบตั รประชาชนเก่ามากแล้ ว ไม่มีพาสปอร์ ต ไม่มีหลักฐานอะไร แต่สดุ ท้ าย คุณอุทยั (ใจดี เสียงหล่อ)
ก็ค้นหา สืบเสาะถามเอากับลุง จนได้ ข้อมูล ที่สามารถทาพาสปอร์ ตให้ ได้ ดีใจกับลุงด้ วยจริ งๆเลย พวกเราทุกคน
ทางานกันอย่างสนุกสนาน ยิ ้มแย้ มแจ่มใส มีความสุขเมื่องานสาเร็ จไปได้ ด้วยดี ท่านทูตเฉลิมพล ทันจิตต์ และภริ ยา
คุณสุธิดา มาเป็ นขวัญและกาลังใจในการทางานเสมอ ขอบพระคุณคะ และต้ องบอกว่า พี่ๆน้ องๆ ชาวเมืองนี ้ เขา
ร่ วมมือ ร่ วมใจ ทางานช่วยเหลือกันดีจริ งๆ คะ...เมื่อเสร็ จภารกิจ จากงานกงสุลสัญจร พวกเราโดยได้ รับการดูแล
ต้ อ นรั บ เป็ นอย่ า งดี จากน้ องบุป ฝา (พิ ม ) คาซาล ก็ เ ชิ ญ ชวนให้ พวกเรา เดิ น ขึ น้ เขา ไปกิ น ลม ชมวิ ว กั น ที่
Tschiertschen (ชื่ออะไรไม่ร้ ู อ่านยาก เสียจริง ลองพยายามออกเสียงกันดูนะคะ) นาภาพที่ให้ ความรู้สึกสบายๆๆ มา
ฝากกันด้ วยคะ.... ตกเย็น พวกเรา ก็ เดินทางไปพักค้ างคืน ที่ บ้านน้ องพิม คุณสุนันทา ไม่วายตามมา แถมติด
ราดหน้ าหมี่กรอบ และทับทิมกรอบ มาเติมเต็มท้ อง ให้ พวกเราอีก ฝี มือการทาอาหารเยี่ยมจริ งๆ ไม่เท่านัน้ ฝี ปากก็ไม่
ย่อย ทาให้ เราได้ หัวเราะกันท้ องคัด ท้ องแข็ง กับการเล่าเรื่ อง ที่ได้ อารมณ์จริ งๆๆๆ ขอบคุณมากมายกับความมี
อัธยาศัย ไมตรี และการเลี ้ยงดู ปูเสื่อ เป็ นอย่างดี ของน้ องพิม และครอบครัวที่แสนจะน่ารัก ด้ วยคะ.....
หญิงไทยสัญจรครั ง้ แรกของปี ที่ Altstätten, St.Gallen
วันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2013
พวกเราต้ อ งตื่ น กัน แต่ เ ช้ า(อี ก แล้ วหรื อ ) เพราะต้ อ งออก
เดินทางไปบรรยาย ให้ ความรู้ ตามที่พี่ๆ น้ องๆ ชาวไทยใน
แถบ St.Gallen ขอมา โดยมี คุณจิรสา Allenspach เป็ นผู้
ประสานงาน พอเราไปถึง คณะทางาน ก็มาเตรี ยมความพร้ อมกันแล้ ว เราเริ่ มบรรยายกัน 10 โมงเช้ า เริ่ มด้ วย เรื่ อง
ระบบประกันสังคมของสวิส โดยพี่จารี ย์(ประธาน) ซึ่งเป็ นเรื่ องพืน้ ฐานที่เราทุกคน ที่อาศัยอยู่ในสวิตฯ ควรรู้ ไว้ ค ะ
และเรื่ องการเตรี ยมตัวย้ ายกลับไปอยู่เมืองไทย โดยพี่กุวัลยา (รองประธาน) ทุกท่านที่มาร่ วมฟั ง ร่ วมแสดงความ
คิดเห็น ร่ วมถามข้ อสงสัย แลกเปลี่ ยนประสบการณ์ กัน อย่างมากมาย จนไม่อยากจะละ ไปรั บประทานอาหาร
กลางวันเลยเชียว ภาคบ่าย เราแยก ให้ พี่จารี ย์ บรรยาย และตอบข้ อซักถาม ภาคภาษาเยอรมัน (เป็ นครัง้ แรก) กับ
สามีชาวสวิส ซึง่ ให้ ความสนใจอย่างมาก ส่วนพี่กวุ ลั ยา ก็ทาหน้ าที่ผ้ ใู ห้ ความรู้ ในเรื่ องการเกณฑ์ทหารของชายไทยที่
อยู่ต่างแดน และเรื่ องของคนที่มีทรัพย์สินในเมืองไทย ทาอย่างไรให้ ถูกต้ องตามกฏหมายไทย ...พอเสร็ จจากห้ อง
ภาษาเยอรมัน พี่จารี ย์ ก็มาต่อในเรื่ อง กฏหมายมรดก ท่านที่มาส่วนใหญ่ น่าจะมีทรัพย์สิน มรดกกันมากอยู่ ยังแอบ
บอกไปว่า ถ้ ามากเกินไป ส่งมาทางนี ้บ้ างก็ได้ (ก็เราน่ะ ไม่มีอะไร กับเขาเล้ ย..พวกไม่ชอบสะสมค่ะ ปลอบใจตัวเองไป
ซะงัน้ ) พวกเราได้ รับเสียงตอบรับเป็ นอย่างดี ถื อเป็ นอีกงานที่ประสบความสาเร็ จ งานนี ้มีผ้ ูสนใจสมัครเป็ นสมาชิก
สมาคมฯ ถึง 6 คน เราหวังเป็ นอย่างยิ่ง ว่า จะได้ กลับไปเยี่ยมเยียนกันอีกนะคะ ตบท้ ายด้ วยอาหารอร่ อยที่ ชายแดน
ออสเตรี ย..All you can eat...ขอบอกสุดยอดความอร่อย และหลากหลาย ไม่แพงด้ วยคะ ตบท้ ายด้ วยความชื่นช่า
เย็น จากน ้าฝน ที่ร่วงหล่นมาจากฟ้า...งานนี ้กว่าจะกลับถึงบ้ าน ก็เที่ยงคืนพอดี....คนที่บ้าน ก็คล๊ อกฟี่ ๆๆๆ ไปแล้ ว.....
ถ้ าสมาชิกท่ านใดสนใจ บอกกันมาได้ เลยว่า ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร เรายินดีจะไปให้ ฟรี ๆๆค่ ะ......
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ปฏิทนิ กิจกรรมหญิงไทย
วันเสาร์ ท่ ี 31 สิงหาคม 2013
เวลา 09.30-17.00 น.

ที่ Pflegiraum (GZ Hottingen), Klosbachstrasse 118, 8032 Zürich สัมมนา
เรื่ อง “สุขใจในต่างแดน...ชีวิตคูส่ องวัฒนธรรม” โดย พญ.อภิสมัย ศรี รังสรรค์
ผู้อานวยการศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ

วันอาทิตย์ ที่ 1 กันยายน 2013 ที่ Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach
เวลา 09.30-17.00 น.
งานวันสังสรรค์ครอบครัวหญิงไทย และสัมมนาเรื่ อง “เรื่ อง “สุขใจในต่างแดน...ชีวิต
คูส่ องวัฒนธรรม” โดย พญ.อภิสมัย ศรี รังสรรค์ ผู้อานวยการศูนย์จิตรักษ์กรุ งเทพ
วันเสาร์ ที่ 7 กันยายน 2013 ที่ Restaurant Nordbahnhof (THAI) Mülhauserstrasse 123, 4056 Basel,
เวลา 09.30-16.00 น.
โทรศัพท์ 061 534 08 72 , 076 222 08 18
สัมมนา เรื่ อง “การเตรี ยมตัวย้ ายกลับไปอยูเ่ มืองไทย, นามสกุลไทย และการเกณฑ์
ทหารไทย” โดยวิทยากรของสมาคมฯ
วันอาทิตย์ ท่ ี29 กันยายน 2013 ที่ สานักงานผู้แทนถาวรฯ ณ นครเจนีวา (Nations United Geneva) สัมมนา เรื่ อง
เวลา 10.00-16.00 น.
“การเตรี ยมตัวย้ ายกลับไปอยูเ่ มืองไทย, นามสกุลไทย และการเกณฑ์ทหารไทย”
โดยวิทยากรของสมาคมฯ
.............................................................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 ฉบับต่อปี เข้ าร่วมสัมมนา ร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมทังได้
้ รับข้ อมูลความรู้ตา่ งๆ โดยมีคา่
สมาชิกเป็ นรายได้ ที่สมาคมฯนามาใช้ ในการจัดทาเอกสารและกิจกรรมต่างๆสาหรับสมาชิก
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รายงานการประชุมสามัญประจาปี
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556/2013 , 9.30 – 16.00 น.
ณ ห้ อง Eglise française re`forme`e Berne, Predigergasse 3, 3011 Bern
1. คุณดวงหทัย เฟรค ผู้ดาเนินรายการประชุม แนะนาคณะกรรมการของสมาคมหญิงไทยฯชุดเดิมทีห่ มดวาระการทางานใน
วันนี ้ต่อที่ประชุม,ประธานสมาคมหญิงไทยฯ คุณจารี ย์ เคลเลอร์ คีรีโต กล่าวต้ อนรับสมาชิกที่เข้ าร่วมประชุม
2. คุณ อารี รัตน์ ชูลส์ ได้ รับเลือกเป็ นผู้นบั คะแนน
3. ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี 2012
4. คุณอรัญญา อูดรี เหรัญญิก กล่าวสรุปยอดงบดุลปี ที่ผา่ นมา ตัวแทนอ่านรายงานรับรองงบดุลของสมาคมฯ ของผู้ตรวจสอบ
บัญชีทงชาวสวิ
ั้
ส และชาวไทย ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองงบดุลประจาปี 2012
5. เลือกผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อทางานตังแต่
้ ปี 2013 –2014 ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์เลือก คุณ Anna Joss ชาวสวิส
และ คุณศศิธร คอมโมติ ชาวไทย
6. การเลือกตังกรรมการชุ
้
ดใหม่ ตามมติที่ประชุมมีดงั นี ้
ประธาน
คุณจารีย์
เคลเลอร์ คีรีโต
รองประธาน
คุณกุวลั ยา
รี เดอร์
เหรัญญิก
คุณอรัญญา
อูรดี
และคณะกรรมการแต่งตังเพื
้ ่อร่วมทางานให้ สมาคมหญิงไทยฯ มีดงั นี ้
เลขานุการ
คุณสุภทั รา
ลินเดอร์ บุญสูง
ฝ่ ายทะเบียนและผู้ช่วยเหรัญญิก
คุณพรพรรณ
เวงเงอร์
ประชาสัมพันธ์และผู้ชว่ ยทะเบียน คุณกัลยา
ฟิ งค์
บรรณาธิการวารสารรวงข้ าว
คุณกุหลาบ
ไทรโพธิ์ภู่
7. แผนงานประจาปี 2556/ 2013
- โครงการทาหนังสือคูม่ ือ การดารงชีวติ ในสวิตเซอร์ แลนด์
- การจัดทาวารสารรวงข้ าว ปี ละ 3 ฉบับ, การให้ คาปรึกษาทางโทรศัพท์
- การจัดสัมมนา ให้ ความรู้ ข้ อมูลกฏหมาย ในวันที่ 15 มิถนุ ายน 2013 ณ ห้ อง Eglise française re`forme`e Berne,
Predigergasse 3, 3011 Bern โดย ดร. อุทยั อาทิเวช และคณะอัยการสูงสุด 4 ท่าน
- การทางานร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย กงสุลไทย ในประเทศสวิตฯ และประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ,การ
ประชาสัมพันธ์ และหาทุนในงานเทศกาลไทย 13 – 14 กรกฎาคม 2013
- งานสังสรรค์ ระหว่างสมาชิกและครอบครัว ในงานวันครอบครัวหญิงไทย ซึง่ จัดเป็ นประจาทุกปี ในปี นี ้ได้ กาหนดขี ้นใน
วันที่ 1 กันยายน 2013 ที่ Kirchlindach , Bern.
- เดือน ก.ย- พ.ย 2013 จะจัดสัมมนาในหัวข้ อ ทีส่ มาชิกและผู้สนใจ ให้ ความสนใจ ที่เมืองซูริค บาเซิล ฯลฯ
8. กิจกรรมภาคบ่าย
- ท่านเอกอัครราชทูตไทย พณฯ เฉลิมพล ทันจิตต์ กล่าวเปิ ดงาน และมอบใบประกาศนียบัตรให้ กบั ผู้เข้ ารับการอบรมครู
อาสาสอนภาษาไทย และ สัมมนาหัวข้ อ “การเตรี ยมตัวย้ ายกลับประเทศไทย“ โดย คุณกุวลั ยา รี เดอร์ และ หัวข้ อ
“ภาษาไทย สายใยแม่ลกู “ โดย อาจารย์สาลี่ ศิลปสธรรม
- จัดให้ มีหน่วยประชาสัมพันธ์ของสมาคมหญิงไทยฯในเมืองต่างๆ เช่นที่ ซูริค, เจนีวา, บาเซล , และเมือง บาเดน
16.00น. ปิ ดการประชุมสามัญประจาปี มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมทังหมด
้
59 คน เป็ นสมาชิกใหม่ 3 คน
ผู้จดบันทึก สุภทั รา ลินเดอร์ บุญสูง (เลขานุการ สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทยในสวิตเซอร์ แลนด์)
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