หญิงไทยสัญจร ที่ สานักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจาสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา
วันอาทิตย์ ท่ ี 29 กันยายน 2013

ว า ร ส า ร เ พื่ อ ช า ว ไ ท ย ใ น ส วิ ต เ ซ อ ร์ แ ล น ด์ ปี ที่ 15

RUANG KHAO
ธันวาคม 2556 / Dezember 2013

..พ่ อหลวงของฉัน
และความสัมพันธ์ กับสวิตฯ
ทาไมถึงอยากตกงานในสวิตฯ
ผิวสาวสวยเมื่อหนาวมาเยือน
นามสกุลคู่สมรส
…เมื่อลูกรัก On Board….

หญิงไทยสัญจร ที่ Restaurant Nordbahnhof, Thai Restaurant , บาเซิล
วันเสาร์ ท่ ี 7 กันยายน 2013
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วันที่ 5 ธันวาคม เป็ นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช และเป็ นวันพ่อแห่งชาติ ซึง่ กาหนดขึ ้นครัง้ แรก ในปี
พ.ศ. 2523 และ กาหนดให้ ดอกพุทธรักษาสีเหลือง เป็ นดอกไม้ สญ
ั ลักษณ์
“พุทธรักษา” หมายถึง พระพุทธเจ้ า ทรงปกป้องคุ้มครอง ให้ มีแต่ความสงบ
สุขร่มเย็น ซึง่ มีเรี ยกกันมากว่า 200 ปี และสีเหลือง อันเป็ นสีประจาวัน
พระราชสมภพขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ฯ ของปวงชนชาวไทย
การมอบดอกพุทธรักษาให้ กบั พ่อ ในวันพ่อแห่งชาตินี ้ จึงเสมือนกับการบอก
ถึง ความรักและเคารพบูชาพ่อ ผู้สร้ างความสงบสุขร่มเย็นให้ แก่ครอบครัว
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 และเป็ นการครบรอบ 80 ปี ของการเสด็จถึง
สวิตเซอร์ แลนด์เป็ นครัง้ แรก ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ฯ เพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองในวาระโอกาสสาคัญนี ้ ลาดวน ขอนา
เรื่ องราว มาย้ อนราลึกถึงความหลังครัง้ กระนันนะคะ
้
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ เสด็จไปประทับ ณ เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นครัง้ แรก ในปี พ.ศ.
2476 พร้ อมด้ วยสมเด็จพระบรมราชชนนี พระเชษฐภคินีและพระเชษฐา เพื่อทรงศึกษาต่อในชันประถมศึ
้
กษาในโรงเรี ยนเมียร์
มองต์ (Miremont) จากนันทรงเข้
้
าศึกษาชันมั
้ ธยมศึกษาที่โรงเรี ยนเอกอล นูเวล เดอ ลา ซืออีส โรมองต์ (Ecole Nouvelle de la
Suisse Romande) ต่อมาทรงได้ รับประกาศนียบัตรทางอักษรศาสตร์ (Bachelier es Lettres) จาก โรงเรี ยนมัธยมคลาซีค กังโต
นาล (Classique Cantonal) แห่งเมืองโลซานน์ เมื่อ พ.ศ. 2488 และในปี เดียวกันนันทรงเข้
้
าศึกษาในมหาวิทยาลัยโลซานน์ โดย
ทรงเลือกศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ .....ทะเลสาบเลอมอง (Lac Leman) เขตปุยยี (Pully) เป็ นสถานที่พกั ผ่อนที่ทรงโปรด
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 ทรงเรื อใบและกรรเชียงเรื อเล่นในทะเลสาบแห่งนี ้ ซึง่ เป็ นกิจกรรมที่
ชาวสวิสนิยมในช่วงฤดูร้อน ห่างจากทะเลสาบเลอมองไม่ไกลนักบนถนนทิสโซต์ เป็ นที่ตงของแฟลตเลขที
ั้
่ 16 ที่ทงสี
ั ้ ่พระองค์ทรง
ใช้ เป็ นที่ประทับในช่วงปี พ.ศ. 2476-2478 และในปี พ.ศ. 2478 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยูม่ าทรงสละราชสมบัติ
พระเจ้ าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ าอานันทมหิดลเสด็จขึ ้นครองราชย์เป็ นพระมหากษัตริ ย์ รัชกาลที่ 8 แห่งพระบรมราชจักรี วงศ์ ขณะ
มีพระชนมพรรษาได้ 9 พรรษา ดังนันเพื
้ ่อให้ สมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีจงึ ทรงย้ ายจากแฟลตไปประทับที่บ้านเช่าบน
เนินเขาไม่ไกลจากทะเลสาบเลอมอง บ้ านเลขที่ 51 บนถนน Chamblandes Dessusy ทรงตังชื
้ ่อว่า “วิลลาวัฒนา” (Villa
Vadhana) และประทับอยูน่ านกว่า 10 ปี บนเนินเขาใกล้ กบั พระตาหนักวิลล่าวัฒนา มีสวนสาธารณะเดอ น็องตู (Parc du
Denantou) ให้ ทงสี
ั ้ ่พระองค์ได้ ทรงพักผ่อนพระอิริยาบถอยูเ่ ป็ นประจา พื ้นที่ด้านในมีน ้าพุ รูปปั น้ ลิงสามตัว กาลังทาท่าปิ ดหู ปิ ด
ปาก และปิ ดตา หมายถึงว่า “ไม่ยอม ฟั ง ดู พูด ในสิ่งที่เลว”
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งานวันครอบครั วหญิงไทย ครั ง้ ที่ 8 และสัมมนา เรื่ อง” สุขใจในต่ างแดน...ชีวิตคู่สองวัฒนธรรม”
โดยพญ. อภิสมัย ศรี รังสรรค์ วันอาทิตย์ ท่ ี 1 กันยายน 2013 ที่ Kirchlindach, เมืองเบิร์น
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เมื่อ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 สมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั อานันทมหิดลเสด็จสวรรคต สมเด็จพระเจ้ าน้ องยาเธอ เจ้ าฟ้าภูมิพลอดุลย
เดช จึงเสด็จขึน้ ครองราชสมบัตสิ ืบราชสันตติวงศ์ในวันเดียวกันนัน้ แต่เนื่องจากยังทรงมีพระราชภารกิจด้ านการศึกษา จึงต้ อง
ทรงอาลาประชาชนชาวไทย เสด็จพระราชดาเนินกลับไปยังประเทศสวิตเซอร์ แลนด์อีกครัง้ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2489 เพื่อทรง
ศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยแห่งเดิม ในครัง้ นี ้ทรงเลือกศึกษาวิชากฎหมายและวิชารัฐศาสตร์ แทนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ทรงศึกษา
อยูเ่ ดิม เพื่อให้ เหมาะสมกับการนามาใช้ ดแู ลปวงชนชาวไทย
ระหว่างที่ประทับศึกษาอยูใ่ นต่างประเทศนัน้ ทรงพบกับหม่อมราชวงศ์สิริกิต์ิ กิตยิ ากร และได้ ทรงหมัน้ กับหม่ อมราชวงศ์
สิริกิต์ ิ กิตยิ ากร ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ครัน้ ปี พ.ศ. 2493 เสด็จ
พระราชดาเนินนิวตั พิ ระนครและโปรดเกล้ าฯ ให้ มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมในปี เดียวกัน หลังจากนันจึ
้ ง
ได้ เสด็จพระราชดาเนินไปทรงรักษาสุขภาพ ณ ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ตามที่คณะแพทย์ได้ ถวายคาแนะนา และระหว่างที่
ประทับรักษาพระองค์อยูน่ นั ้ สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินี มีพระประสูตกิ าลพระราชธิดาพระองค์แรกคือ สมเด็จพระ
เจ้ าลูกเธอ เจ้ าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒ
ั นาพรรณวดี ซึง่ ประสูติ ณ โรงพยาบาลมองซัวซีส์ (Clinique de Montchoisi)
เมืองโลซานน์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2494 และเมื่อสมเด็จพระเจ้ าลูกเธอพระองค์แรกเจริญพระชันษาได้ 7 เดือน พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยูห่ วั จึงเสด็จพระราชดาเนินนิวัตปิ ระเทศไทยเป็ นการถาวร หลังจากทรงประทับในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ตังแต่
้
เดือนเมษายน พ.ศ. 2476 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2494 รวม 18 ปี
กาลต่ อมา เมื่อวันที่ 29-31 สิงหาคม พ.ศ. 2503 พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ได้ เสด็จพระราชดาเนินเยือนสวิตเซอร์ แลนด์อย่างเป็ นทางการ เพื่อเจริญพระราชไมตรี ระหว่างประเทศไทยและสมาพันธรัฐสวิส
ให้ แน่นแฟ้นยิ่งขึ ้น

ทางการสวิสได้ อนุญาตให้ รัฐบาลไทยก่อสร้ างศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ (Le Pavillon
Thailandais) ในพื ้นที่สวนสาธารณะเดอนองตู (Parc Du Denantou) ตาบลอุชชี่ (Ouchy)
ในเขตเทศบาลเมืองโลซานน์
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สมาคมหญิงไทยร่ วมงานเทศกาลไทย ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเบิร์น
วันที่ 13-14 กรกฏาคม 2013

หญิงไทยพบจิตแพทย์ สัมมนา เรื่ อง “สุขใจในต่ างแดน..ชีวิตคู่สองวัฒนธรรม”
โดยพญ.อภิสมัย ศรี รังสรรค์ วันเสาร์ ท่ ี 31 สิงหาคม 2013 ที่ ซูริค

29

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ในโอกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเป็ นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ
75 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสมาพันธรัฐสวิสในปี พ.ศ. 2549
กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนงบประมาณ โดยให้ พลอากาศตรี อาวุธ เงินชูกลิ่น สถาปนิกหลวง อดีตอธิบดีกรมศิลปากร
และศิลปิ นแห่งชาติสาขาสถาปั ตยกรรม กรมศิลปากรเป็ นผู้รับผิดชอบการออกแบบและการก่อสร้ าง หลายส่วนของศาลาไทย
ได้ ก่อสร้ างสาเร็จรูป จากกรุงเทพฯ แล้ วจึงส่งไปสวิตฯทางเรื อ โดยมีชา่ งฝี มืออีก 13 คน ไปทางานกันต่อ ณ สถานที่จริงจนเสร็จ
เรี ยบร้ อย เปิ ดให้ สาธารณชนได้ ชมเมื่อ 29 กันยายน พ.ศ. 2550 และ สิ่งที่นาความปลาบปลื ้มใจมาสูพ่ สกนิกรชาวไทยที่อาศัย
อยูใ่ นสวิตเซอร์ แลนด์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้ เสด็จพระราชดาเนินมายังเมืองโลซานน์
เป็ นการส่วนพระองค์เพื่อทรงประกอบพิธีเปิ ดศาลาไทยอย่างเป็ นทางการ คนไทยที่เข้ าเฝ้าทูลละอองพระบาทจึงได้ ชื่นชมพระ
บารมีของพระองค์ทา่ นด้ วยความปี ติยินดี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เป็ นผู้ดแู ลสิ่งของสาคัญทางประวัตศิ าสตร์ อีกอย่างหนึง่ นัน่ คือ เปี ยโนไม้ สีน ้าตาลเข้ มแบบตัง้
ตรง ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นเครื่ องดนตรี ชิ ้นแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั อานันทมหิดลและ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ได้ ทรงศึกษาในขณะทรงพระเยาว์ เมื่อทรง
มีพระชนมายุได้ 9 และ 7 พรรษา ตามลาดับ

ร้ านเปี ยโนของครอบครัว Laurent ใน

เมืองโลซานน์ รับซื ้อเปี ยโนหลังนี ้ไว้ เมื่อเจ้ าของร้ านสารวจสภาพการใช้ งานก็พบข้ อความ
ขีดเขียนเป็ นภาษาฝรั่งเศสอยูด่ ้ านในฝาครอบ แปลได้ วา่ “เปี ยโนหลังนีอ้ ยู่ในถิ่นพานัก
ของกษัตริย์แห่ งสยามประเทศ ตัง้ แต่ เมษายน 2477 ถึงกรกฎาคม 2478”
ครอบครัว Laurent เห็นว่าเป็ นสิ่งที่มีคณ
ุ ค่าสาหรับประเทศไทย จึงได้ มอบให้ แก่สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เก็บรักษาไว้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 5 กันยายน 2540 และสมเด็จพระเจ้ า
ลูกเธอ เจ้ าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้ ทรงเปี ยโนหลังนี ้อีกครั ง้ เมื่อครัง้ เสด็จประพาสสวิตเซอร์ แลนด์และสถาน
เอกอัครราชทูตในปี 2543
ทัง้ ศาลาไทยและเปี ยโน คืออนุสรณ์ให้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ ระลึกว่า ครัง้ หนึง่ พระมหากษัตริย์ไทยสองพระองค์ คือ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เคยประทับอยู่
พร้ อมสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้ าพี่นางเธอ เจ้ าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์เป็ นเวลาถึง 18 ปี
รวบรวมโดย ลาดวน
ที่มา: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น โดยนางสาวพรพิมล สมนึก นักพัฒนาระบบราชการปฏิบตั ิการ,ปฏิบตั ิราชการ ณ สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงเบิร์น ระหว่างวันที่ 14 มิถนุ ายน – 3 กันยายน 2553 , เว็บไซต์ดเี อ็มซีดอททีวี
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บทบรรณาธิการ
สวัสดีคะ่ ท่านผู้อา่ นที่รัก

และแล้ วรวงข้ าวก็ถึงฉบับสุดท้ ายของปี และเป็ นฉบับพิเศษ เช่นทุกปี ที่ผา่ นมา คือมีหน้ าสีสี่หน้ า เนื่องในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา พ่อหลวงของเราชาวไทย ติดตามเรื่ องราวความพิเศษของพระองค์ทา่ น และความสัมพันธ์กบั
สวิตเซอร์ แลนด์
ท่านผู้อา่ นทราบไหมคะว่าสวิตเซอร์ แลนด์ประเทศเล็กๆนี ้ มีประชากรประมาณ 8 ล้ านคน ครึ่งหนึง่ เป็ น
สมาชิกของสมาคมหรื อชมรมแห่งใดแห่งหนึง่ ซึง่ ทังประเทศมี
้
ประมาณ 1 แสนสมาคม ในจํานวนนี ้เป็ นสมาคม
เกี่ยวกับกีฬา 33% เป็ นสมาคมเกี่ยวกับงานอดิเรก 25% เป็ นสมาคมเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรม 20% เป็ นสมาคม
อาสาสมัครช่วยเหลือสังคม 10% เป็ นสมาคมเกี่ยวกับการเมือง ศาสนาและสิ่งแวดล้ อม 12%
การมีสมาคม ส่งเสริมให้ คนมีปฏิสมั พันธ์ตอ่ กัน เรี ยนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริ มสร้ างประสบการณ์ชีวิตร่วมกัน
คงไว้ ซงึ่ ความสมัครสมานสามัคคีของชุมชน
พวกเราชาวไทยเข้ าใจในความหมายของการอยูร่ ่วมกัน และช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ซึ่งปี นี ้ สมาคมหญิงไทย
เพื่อหญิงไทยได้ ก่อตังมาครบ
้
15 ปี แล้ ว ติดตามอ่านได้ ใน “จากวันนัน้ ถึงวันนี ้ 15 ปี แล้ วซินะ” นอกจากนันยั
้ งมี
ข่าวสารจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น เรื่ องการทําบัตรประชาชนไทยที่นี่
คงไม่มีใครอยากตกงาน แต่ไม่ร้ ูทําไม “โสภา บาโร” จึงอยากตกงานในสวิตฯ” ยังมีเรื่ องราวน่าสนใจอีก
มากมาย เชิญติดตามอ่านในเล่มนะคะ
ท้ ายนี ้ขอส่งความสุขต้ อนรับปี ใหม่มายังผู้อ่านทุกท่าน
กุหลาบ ไทรโพธิ์ภู่
เก็บมาฝาก
“มองปัญหา ให้เหมื อนดัง่ เม็ดทราย
ถึงจะ เยอะแยะมากมาย
แต่ทรายก็เล็กนิ ดเดียว”
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สาสน์ จากประธาน
สวัสดีค่ะเพื่อนๆ ชาวไทยและสมาชิกหญิงไทย
พบกันอีกครัง้ ในฉบับเดือนธันวาคม ก่อนสิ ้นปี นะคะ
โอกาสเช่นนี ้หลายคนเริ่ มตื่นตาตื่นใจ และเตรี ยมงานฉลองกับเทศกาลหลายอย่างที่ยา่ งใกล้ เข้ ามา ในช่วงก่อน
สิ ้นปี วันสิ ้นปี และหลังวันปี ใหม่ จะฉลองด้ วยเหตุใดฤา เพราะดีใจด้ วยหวังว่าสิ่งเก่าๆ ความไม่ดี ความไม่พอใจ
ทังหลายกํ
้
าลังผ่านไป แล้ วหวังต่อไปว่า กําลังก้ าวไปสู่ความสุข ความสมหวัง ความสําเร็จ การคิดบวกเป็ นสิ่งที่ดี แต่
สิ่งดีๆจะเกิดเพราะมีผ้ ทู ํา เริ่ มกระทําสิ่งดีที่ตวั เรา แล้ วสิ่งดีนนจะมี
ั ้ ผลต่อคนใกล้ ชิด เริ่ มจากคนในครอบครัว ลูก สามี
ภรรยา แล้ วขยายกว้ างออกไปสูก่ ลุม่ เพื่อนฝูง สูช่ มุ ชนทัว่ ไป เคยสังเกตไหมคะ วันไหนเรามีความสุข คนรอบข้ าง
จะลัลล้ ากับเราด้ วย ในทางตรงกันข้ าม วันไหนอารมณ์ของเราเหวี่ยงๆ มีหวังว่าวันนันต้
้ องอยูค่ นเดียว ไม่มีใครเข้ า
หน้ าติด เลยยิ่งทุกข์หนักขึ ้น
สุข ทุกข์ เกิดที่ตวั เรา อย่าปล่อยให้ สิ่งภายนอกมีอิทธิพลต่อความรู้สกึ ของเรา แล้ วจะมีความสุขหรื อทุกข์น้อยลง แล้ ว
จะพบว่าสุขหรื อทุกข์ มีผลกระทบต่อตนเองและคนรอบข้ าง ดังนันเราคงไม่
้
อยากทุกข์แน่นอน เอ!!! แล้ วต้ องทําไง
เพื่อที่จะไม่ให้ สิ่งต่างๆ ทังความคิ
้
ด ความรู้สกึ ภายนอก เข้ ามากระทบเราได้ คงต้ องฝึ กเองนะคะ บอกได้ แต่วา่ ให้ ร้ ูตวั
เสมอๆ
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า งานของสมาคมหญิงไทยฯ มีสว่ น แม้ น้อยนิด เป็ นประโยชน์สขุ แก่เพื่อนสมาชิก ทังที
้ ่ผา่ นมาและ
ต่อๆไป ไม่เฉพาะในเทศกาลเท่านัน้
ขอบคุณเพื่อนชาวไทยและสมาชิกทุกคนที่เป็ นกําลังใจ และให้ การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม ตลอดมา
ในโอกาสใกล้ ถึงวันส่งท้ ายปี เก่า ต้ อนรับปี ใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรี รัตนตรั ยปกป้องคุ้มครองสมาชิกทุกท่าน และ
ครอบครัว .ให้ มีสขุ ภาพกายและใจ ที่แข็งแรงตลอดไป
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ไอที ( IT = Information Technology) เป็ น
ธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดย คนช่างคิด

จึง เป็ นภารกิจ ที่ทุกคนต้ องตามให้ ทันเพื่อเป็ นคนส่วน
ใหญ่ ข องสั ง คมที่ ทั น สมั ย จากโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ที่ มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ใช้ ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ ส ะดวก
รวดเร็ ว ประหยัดเวลา ได้ พัฒนาให้ สามารถถ่ายภาพ
บัน ทึ ก เสี ย ง ดูห นัง ฟั ง เพลง และความบัน เทิ ง อื่ น ๆ
รวมถึงสามารถทําหน้ าที่เป็ นคอมพิวเตอร์ ไปด้ วยในตัว

ปั จจุบนั โลกไซเบอร์ ได้ เข้ ามามีบทบาท กับคน
ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา และสาขาอาชีพ
อย่างไร้ พรมแดน

ในสังคมไทยทุกครอบครัวล้ วนมี

โทรศัพท์มือถือเป็ นอีกหนึง่ ปั จจัยเสริม โดยไม่คํานึงถึง
ความจําเป็ น หรื อประโยชน์ แต่เพราะยุคสมัยนี ้ใครๆ ก็
มีโทรศัพท์มือถือกันทังนั
้ น้

ไม่เว้ นแต่กรรมกรก่อสร้ าง

แม่ค้าหาบเร่แผงลอย

ขณะที่รายได้ ยงั เท่าเดิมแต่

รายจ่ายเพิ่มขึ ้น แต่ทกุ คนก็เต็มใจ เพราะได้ รับการตอก
ยํ ้า ซึง่ เสมือนการเยียวยาจากโฆษณาที่สวยหรู ทําให้
รู้สกึ ว่าตัวเองก็อยูใ่ นกลุม่ เดียวกัน และได้ รับการยอมรับ
จากสังคมในระดับหนึง่
ไอทีเป็ นผลรวมของเทคโนโลยีสองประเภท คือ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึง่ ได้ แก่ตวั เครื่ องคอมพิวเตอร์
หน่วยความจําชิพ เครื่ องพิมพ์ สายสัญญาณ โมเด็ม
โปรแกรม ฯลฯ กับเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรื อที่เรา
เรี ยกว่าการสื่อสารทางไกล เช่น โทรศัพท์ โทรสาร
ไมโครเวฟ สายใยแก้ วนําแสง ดาวเทียมสื่อสารเป็ นต้ น
เมื่อรวมกันแล้ ว มันช่วยให้ มนุษย์ใช้ ประโยชน์เทคโนโลยี
สองตัวนี ้ได้ กว้ างขวางและหลากหลายขึ ้น อินเตอร์ เน็ต
เป็ นตัวอย่างของการนํา ไอที มาใช้ งานที่ชดั เจนที่สดุ

คงจะเป็ นประโยชน์อย่างมาก หากเรารู้ ทนั เข้ าใจ ไอที
อย่างแท้ จ ริ ง แต่จ นกระทั่ง วันนี ค้ นไทยยัง ไม่สามารถ
ผลิตขึ ้นมาได้ เอง นอกจากการสัง่ ซื ้อและบริ โภคเท่านัน้
สังคมเกษตรกรรมย่อมเสียเปรี ยบสังคมอุตสาหกรรมใน
เชิงเปรี ยบเทียบปริ มาณและราคา แน่นอนเกิ ดปั ญหา
เศรษฐกิจเติบโตช้ าและไม่เข้ มแข็ง
กอปรกับการบริ หารประเทศของรัฐบาลไทยยึด
หลักการค้ าเสรี หรื อทุนนิยมเสรี ใครใคร่ ค้า..ค้ า ใครใคร่
ซื ้อ..ซื ้อ อีกทังภาครั
้
ฐยัง ได้ กระตุ้น ให้ ภาคครัวเรื อนเพิ่ม
การใช้ จ่าย โดยกําหนดเป็ นนโยบายว่า “การใช้ จ่ายเงิน
อนาคต” ไม่ถือว่า เป็ นการก่อหนี ้ หรื อ ใช้ จ่ายเกิ นตัว
ความคิ ด ดัง กล่ า วถ่ า ยทอดสู่ ค นไทยอย่ า งรวดเร็ ว
โดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนระดับรากหญ้ า ซึ่งคิดเป็ น
90 % ของประเทศ อาทิ ชาวไร่ ชาวนา กรรมการรับจ้ าง
ฯ ที่กล่าวมาเป็ นปั ญหาโดยรวมระดับประเทศที่ตกเป็ น
เหยื่อไอที
แต่ ที่ น่ าเป็ นห่ วงและส าคั ญ ระดั บ วาระ
แห่ ง ชาติ คื อ ไอที ไ ด้ เ ข้ า ไปมี บ ทบาทต่ อ การใช้
ชี วิ ต ของเด็ก และเยาวชนอย่ า งไร้ ขี ด จ ากั ด โดย
หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่มี มาตรการป้องกันผลกระทบ
จากการใช้ ไ อที ที่ อ าจจะเกิ ด ขึน้ กับ เด็ก และเยาวชน
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หากสามารถเข้ า ถึงสื่อที่ ไม่เหมาะสม ซึ่ง จะกลายเป็ น

Quotient) หรื อ ความฉลาดทางอารมณ์ เด็กไม่สามารถ

การบั่น ทอนศัก ยภาพ การเติ บ โตตามพัฒ นาการที่

แยกแยะความรู้ สึก หรื อควบคุมความรู้ สึก รวมทัง้ การ

เหมาะสมของเด็กและเยาวชน ปั จจุบนั ระบุมีร้านเกมที่

แสดงออกทางอารมณ์ ก ลายเป็ นเด็ ก ก้ าวร้ าว ไม่

เปิ ดโดยขออนุ ญ าตทํ า การค้ าทั่ ว ประเทศมากกว่ า

สามารถควบคุม อารมณ์ ข องตนเองได้ นิ ย มความ

30,000 ร้ าน ยังไม่นบั ที่หลบๆ ซ่อนๆ อีกจํานวนไม่น้อย

รุ น แรง แยกตัว ออกจากสัง คม เนื่ อ งจากไม่ส ามารถ

จึงเป็ นการเชิญชวนและให้ ความสะดวกสบายกับเด็ก

ปรับตัวหรื อสร้ างการยอมรับคนรอบข้ างได้ เด็กติดเกม

และเยาวชนเป็ นอย่างดี และจากผลการวิจยั พฤติกรรม

และสื่อลามก ส่วนใหญ่หนั มาหมกมุ่นในเรื่ องเพศก่อน

การใช้ ไอที ข องเด็ก และเยาวชนไทย พบว่า เด็ก และ

วัยอันควร เกิ ดปั ญหาตัง้ ท้ องโดยไม่พึงประสงค์ หรื อ

เยาวชนไทยใช้ ไอทีเพื่อการเรี ยนรู้เพียงร้ อยละ 20 ส่วน

ปั ญหาคุณแม่วยั เด็ก นัน่ หมายถึงอนาคตทางการศึกษา

ร้ อยละ 80 ใช้ เพื่อการความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ

จบลง อนาคตในการเลือกอาชีพการงานและสร้ างสรรค์

ทังเกม
้
การพนัน เว๊ ปไซท์ ลามกอนาจารต่างๆ ในเมื่อ

สังคมยุตลิ ง ขณะเดียวกันเด็กและเยาวชนกลุ่มดังกล่าว

ไอที ก ลายเป็ นของเล่ น ชิ น้ ใหม่ แ ทนกี ฬ า และการ

จะกลายเป็ นปั ญหาระรอกใหม่ของสังคม อาทิ ปั ญหา

รวมกลุ่ ม ทํ า กิ จ กรรมของเยาวชนอย่ า งสร้ างสรรค์

ความยากจน ปั ญหาสุ ข ภาพอนามั ย ปั ญหา

เนื่องจากไอทีสามารถตอบโจทย์ และยัว่ ยุความอยากรู้

อาชญากรรม และอื่นๆ

อยากเห็นของเด็กและเยาวชนได้ เป็ นอย่างดี

เด็ ก ไทยในปั จจุ บั น จึ ง ไม่ สามารถตอบ
โจทย์ “เด็กและเยาวชน คือ อนาคตของชาติ” แต่
จะกลายเป็ นกลุ่ มคนด้ อ ยโอกาสที่ รั ฐ ต้ อ งดู แ ล
ตลอดไป

จึ ง เกิ ด ปั ญหาเด็ ก ไทยมี คุ ณ ภาพชี วิ ต และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานสากล
หรื อ มีระดับ IQ (Intelligence Quotient) อยู่ในเกณฑ์
ตํ่า โดยจากการสํ ารวจของ สํ านักงานคณะกรรมการ
พัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ง ชาติ หรื อ สศช.
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน หรื อ
สพฐ.

พบว่ า เด็ ก ไทยไม่ ส ามารถอ่ า นและเขี ย น

ภ า ษ า ไ ท ย ไ ด้ ต า ม เ ก ณ ฑ์

ถึ ง เ ว ล า แ ล้ ว ห รื อ ยั ง ที่ เ ร า จ ะ หั น ม า ใ ห้
ความสํ า คั ญ กั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคน มากกว่ า
ผลสัม ฤทธิ์ ที่เ ป็ นตัวเลขทางเศรษฐกิ จ อย่างน้ อยการ
ดูแลเด็กในครอบครัวของเรา ไม่ให้ ตกเป็ นเหยื่อ ก็เป็ น
สิ่งหนึ่งที่เราทําได้ โดยไม่ต้องพึ่งใคร ครอบครัว หน่วยที่
เล็กที่สุดในสังคม ซึ่งน่าจะเป็ น

เนื่ อ งจากเด็ ก ทุ่ม เทเวลาส่ ว น

คํ า ต อ บ ไ ด้ ว่ า เ ร า จ ะ ส ร้ า ง

ใหญ่ กั บ เกมคอมพิ ว เตอร์ ไม่

ครอบครัวของเราให้ เข้ มแข็งได้

ส น ใ จ ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ร ะ บ บ

อย่างไร...

โรงเรี ยน และกระทบต่อเนื่ อ ง
ถึ ง

E.Q.

(Emotional
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คนไทย ได้ เฮ ต่ อบัตรประชาชนได้ แล้ ว
ในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
โดย พี่หญิงไทย

ฯ มีความรวดเร็วใช้ เวลาประมาณ 15 นาที เท่านัน้ คุณ
จะได้ บตั รใหม่ ที่มีขนาดเท่าบัตรเครดิต ที่รูปตัวคุณเอง
หรื อที่เรี ยกว่าขนาด Smartcard
ทาไมเราต้ องมีบัตรประจาตัวประชาชน
อยากจะบอกว่าการมีบตั รฯ มีความสําคัญ ดังนันต้
้ อง
คํานึงเสมอว่า คุณควรแจ้ งข้ อมูลส่วนตัวซึง่ up to date
สําคัญอย่างไร
1. เป็ นเอกสารสิทธิ์ที่แสดงความเป็ นคนไทย
ภายใต้ กฎหมายทุกฉบับในประเทศไทย

ตังแต่
้ กลางเดือนตุลาคม ที่ผา่ นมา พวกเราชาวไทย
สามารถขอต่อบัตรประชาชน ได้ ที่สถานเอกอัครราชทูต

2. การแจ้ งข้ อมูลของตนเองจะเป็ นพื ้นฐานข้ อมูลใน
ระบบราชการ

ณ กรุงเบิร์น จึงขอกระจายข่าวสารนี ้ให้ พี่น้องชาวไทย

3. การทํานิตกิ รณ์ในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้ องกับ

ได้ รับทราบ ทังนี
้ ้ต้ องขอบคุณรัฐบาลไทย ต่อนโยบาย

กฏหมายทังหมด
้
ต้ องแสดงบัตรประชาชนเป็ น

ความร่วมมือประสานงานกันระหว่างสองกระทรวง คือ

หลักฐาน

กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อ

4. ในอนาคต ประเทศไทยเข้ ารวมกลุม่ ประชาคม

ให้ บริการจัดทําบัตรประชาชนแก่ผ้ มู ีสญ
ั ชาติไทยที่มีถิ่น

อาเซียน (ASEAN Community) ซึง่ ในการเดินทางผ่าน

พํานักในต่างประเทศ ตามนโยบายการให้ บริ การและ

แดนสามารถใช้ บตั รประชาชนแทนหนังสือเดินทาง หรื อ

ดูแลประชาชนคนไทยทังในและนอกประเทศ
้
แต่ทงนี
ั ้ ้ผู้

อนาคตที่ไกลกว่านัน้ สามารถใช้ เดินทางได้ ทวั่ โลก เมื่อ

ที่สามารถขอทําบัตรฯในต่างประเทศได้

ประเทศนันๆใช้
้ ระบบ E-Gate ในการอ่านข้ อมูลบัตรฯ

จะต้ องมีถิ่น

พํานักในต่างประเทศ และเคยมีบตั รฯมาก่อนแล้ ว นัน้

Smartcard

คือ

วันนีจ้ ึงฝากคาถาม ที่หลายคนอยากถาม และมี

จะทําบัตรฯได้ ในกรณีบตั รหมดอายุ

ชํารุดหรื อ

เสียหาย เปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนสกุล หรื อเปลี่ยนที่อยู่ตาม

คําตอบโดยสรุป เกี่ยวข้ องการการออกบัตรประชาชน

ทะเบียนบ้ าน สําหรับผู้ที่ยงั ไม่เคยมีบตั รฯ จะขอมีบัตร

มาฝากเพื่อนๆชาวไทยค่ะ

ครัง้ แรก จะต้ องไปดาเนินเรื่องขอทาในประเทศ
ไทยเท่ านัน้
ดังนัน้ จึงเป็ นประโยชน์อย่างแท้ จริงแก่พวกเราชาวไทย

1. ค่ าธรรมเนียมการขอทาบัตรประชาชน
เพียงฉบับละ 1 สวิสฟรังค์ ถือเป็ นอัตราค่าธรรมเนียมที่

ที่ไม่ต้องเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อไปทําบัตร ทําให้

100 บาทต่อใบ งานนี ้รัฐทํางานขาดทุนเพื่อประชาชน

ตํ่า เพราะเท่าที่ทราบนัน้ ต้ นทุนของวัสดุผลิตบัตร เฉลี่ย

ประหยัดเวลา ค่าใช้ จา่ ย รวมทังการขอรั
้
บบริการทําบัตร
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การทําบัตรฯจะใช้ ชื่อ และนามสกุลตามฐานข้ อมูลที่มี
ในประเทศไทยเท่านัน้ ดังนันเรื
้ ่ องการขอเปลี่ยน
นามสกุลในกรณีจดทะเบียนสมรส หรื อจดทะเบียนหย่า
จะต้ องไปแจ้ งที่ประเทศไทยก่อน
6. กรณีทาบัตรฯหาย จะทาอย่ างไร
ถ้ าบัตรหาย ให้ แจ้ งความที่สถานเอกอัครราชทูต เพื่อ
2. จะขอทาบัตรประจาตัวประชาชนในต่ างประเทศ
กรณีใดได้ บ้าง
ถ้ ามีถิ่นพํานักนอกราชอาณาจักร สามารถยื่นคําขอได้

ออกหนังสือแจ้ งความ แล้ วจึงขอทําบัตรฯต่อไป

กรณีขอมีบตั รใหม่ เพราะบัตรเดิมหมดอายุ หรื อสูญ

ความปลอดภัยสูงมาก ทําเลียนแบบหรื อปลอมแปลง

หาย หรื อชํารุด หรื อเมื่อได้ เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล

ยาก จนเป็ นที่ไว้ วางใจและได้ เป็ นตัวอย่างศึกษาของ

3. คนไทยอาศัยอยู่ต่างประเทศ ไม่ เคยทาบัตร
ประชาชนมาก่ อนเลย จะทาบัตรฯในต่ างประเทศ
ได้ หรือไม่

ประเทศต่างๆ

ผู้ที่ไม่เคยทําบัตรฯมาก่อน ไม่สามารถยื่นคําขอมีบตั รฯ
ในต่างประเทศ จะทําได้ ที่ประเทศไทยเท่านัน้ โดย
จะต้ องจัดเตรี ยมเอกสาร หลักฐานที่สามารถยืนยันตัว
บุคคล เพื่อติดต่อขอทําบัตรในท้ องที่ที่ตนเกิด หรื อใน

ระบบการทําบัตรฯของเมืองไทยได้ รับการพัฒนาให้ มี

จึงขอฝากให้ เพื่อนๆช่วยแจ้ งข่าวงานบริ การนี ้ ต่อๆกัน
และถ้ ามีคําถาม ซึง่ นอกจากจะสอบถามที่สถานทูตแล้ ว
สมาคมหญิงไทยฯก็พร้ อมที่จะช่วยตอบคําถามเช่นกัน
ค่ะ

ภูมิลําเนาที่อยู่ปัจจุบนั
4. การทาบัตรใช้ เวลานานเท่ าไร ต้ องเดินทางไป
สถานทูตหลายครั ง้ ไหม
การบริ การทําบัตรฯมีความรวดเร็ว ใช้ เวลาประมาณ 15
นาทีเท่านันค่
้ ะ นัน่ คือภายในเวลาไม่กี่นาที คุณจะได้ รับ
บัตรใหม่ สามารถเลือกรูปติดบัตรสวยๆได้ ด้วย รับรอง
ว่ารูปเหมือนตัวจริงแน่ แต่จะสวยแค่ไหน ขึ ้นกับต้ นฉบับ

เวลาทําการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

นะคะ

09:30 – 11:30 / 14:30 – 16:00 น.

5. แต่ งงานที่สวิตฯ ได้ เปลี่ยนนามสกุลตาม
ทะเบียนสมรสสวิส แต่ ท่ เี มืองไทยยังใช้ นามสกุล
เดิม จะขอเปลี่ยนนามสกุลที่สถานทูตฯแล้ วทา
บัตรฯ ที่สวิตฯได้ หรือไม่

โทรศัพท์ 031 970 34 14 -15 / 031 970 34 27
(การทําบัตรประชาชน ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้ า
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เมื่ อ แต่ง งานกับ สามี ส วิ ส พวกเราสาวไทย มี ก ารใช้
นามสกุลหลายแบบ ส่วนใหญ่ใช้ นามสกุลสามี เพราะ
ไหนๆก็อยู่อาศัยที่สวิตฯ ขอใช้ ชื่อสกุลที่เรี ยกง่ายๆ และ
ดูจะเป็ นฝรั่งสักหน่อย หรื อไม่ก็จะเห็นว่าบางคนใช้ ชื่อ
สกุ ล สองชื่ อ คื อ สกุ ล สามี ต่ อ ด้ ว ยสกุ ล เดิ ม ของตน
(ตามที่ กฏหมายอนุญ าต) บางคนก็ ข อใช้ ชื่ อสกุลเดิม
เท่านัน้ ด้ วยยังรักความเป็ นไทย อยากคงความเป็ นไทย
ไว้ กับ ทัง้ ไม่ อ ยากแจ้ งเปลี่ ย นเอกสารทัง้ หลายให้
วุน่ วาย โดยเฉพาะเอกสารต่างๆที่ประเทศไทย
โดยส่วนใหญ่แล้ ว จะใช้ นามสกุลของสามี แล้ วต่อด้ วย
นามสกุลเดิมของตน ที่เรี ยกว่า นามสกุลควบ

ตัง้ แต่ เ มื่ อ วัน ที่ 1 มกราคม 2556 เป็ นต้ น มา สวิ ต ฯ
เปลี่ยนกฎหมายเรื่ องการใช้ นามสกุลของคู่ สมรส
โดยยกเลิกการใช้ สองนามสกุล เช่น เคลเลอร์ -ศิลา จะ
ไม่มี อี กแล้ ว นั่น คือ กฎหมายใหม่ กํ าหนดให้ คู่สมรส
เลือกใช้ นามสกุล ดังที่แสดงไว้ ในตารางข้ างล่างนี ้ ส่วนผู้
ที่ จ ดทะเบี ย นสมรสก่ อ นหน้ า นัน้ สามารถขอเปลี่ ย น
นามสกุลเพื่อใช้ นามสกุลเดี่ยว หรื อจะ คงนามสกุลควบ
( ส อ ง น า ม ส กุ ล ) ไ ว้ เ ช่ น เ ดิ ม ก็ ย่ อ ม ไ ด้

แบบ

ชาย

หญิง

1

ชายใช้ นามสกุลชาย

หญิงใช้ นามสกุลหญิง
(คงนามสกุลเดิมทังคู
้ )่

2

ชายใช้ นามสกุลชาย

หญิงใช้ นามสกุลชาย
(รูปแบบเดิม)

3

ชายใช้ นามสกุลหญิง หญิงใช้ นามสกุลหญิง
(ชายเปลีย่ น/หญิงไม่
เปลีย่ น)

การที่ ส วิ ต ฯออกกฏหมายนามสกุล คู่ส มรส บทนี ้ จึ ง
สอดคล้ องกับการใช้ นามสกุลคูส่ มรสตามกฏหมายไทย
ซึง่ ยินยอมให้ ใช้ นามสกุลเพียงนามเดียวเท่านัน้
ดังนัน้ ผู้ที่แต่งงาน(ที่สวิตฯ)ก่อนหน้ านันและได้
้
เลือกใช้
สองนามสกุล เมื่อต้ องการแจ้ งสถานะภาพสมรสและ
เปลี่ ยนนามสกุลที่ ป ระเทศไทย จะต้ องเลื อ กใช้ เ พี ย ง
นามสกุล เดี ย ว ถึ ง อย่ า งไรก็ ค วรแจ้ ง ใช้ นามสกุล ให้
สอดคล้ องกับเอกสารที่ใช้ ในทังสองประเทศ
้
นอกจากนีจ้ ดทะเบียนสมรสของเพศเดียวกัน คือชาย
สมรสกับชาย หญิงสมรสกับหญิง ก็ใช้ หลักเกณฑ์การใช้
นามสกุล ตามกฏหมายฉบับ เดี ย วกัน นี ้ แต่ มี ย กเว้ น
สําหรับคูส่ มรสเพศเดียวกัน คือ ถ้ าจดทะเบียนก่อนวันที่
1 มกราคม 2556 และต้ องการขอเปลี่ยนนามสกุลตาม
กฏหมายใหม่ ต้ องดําเนินการก่อนวันที่ 31 ธันวาคม
2556 นี ้เท่านัน้
เมื่ อ มี ก ารสมรส ย่อมมี กรณี ห ย่าร้ างหรื อ ตายจากกัน
ด้ วย กฏหมายใหม่ฉบับนี ้ พ่อหม้ ายหรื อแม่หม้ าย มีสิทธิ
เลือกกลับมาใช้ ส กุลเดิมของตนได้ ผู้ที่เป็ นหม้ ายในทัง้
สองกรณีนี ้ แม้ ว่าจะเป็ นหม้ ายก่อนหน้ ากฏหมายฉบับ
ใหม่ คือก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 ก็มีสิทธิ ขอแก้ ไข
นามสกุล โดยยื่นคําร้ องต่อสํานักงานทะเบียนราษฎร์ ใน
อําเภอที่อาศัยอยู่
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นามสกุลของลูก
ถ้ าพ่อแม่ใช้ นามสกุล เดียวกัน ลูกก็ ไ ด้ ใช้ นามสกุลนัน้
แล้ วลูกจะใช้ นามสกุลไหนเล่า ถ้ าพ่อกับแม่นามสกุลไม่
เหมือนกัน การจะให้ ลกู ใช้ นามสกุลใด จะใช้ ของพ่อหรื อ
ของแม่ พ่อและแม่จะต้ องตกลงแล้ วแจ้ งเป็ นลายลักษณ์
อักษรไว้ แก่เจ้ าหน้ าที่ทะเบียน เมื่อครัง้ ยื่นคําร้ องขอจด
ทะเบียนสมรส

ใบสมัครสมาชิก
สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย
ในสวิตเซอร์ แลนด์
ชื่อ.........................................................................
นามสกุล.................................................................
ชื่อคูส่ มรส...............................................................
ที่อยู.่ .(ถนน)...........................................................

และถ้ าลูกโตขึน้ อยากจะเปลี่ยนนามสกุลตามพ่อหรื อ
ตามแม่ ก็ได้ อีก เมื่อลูกอายุครบสิบสองปี
สิทธิที่ประชากรได้ รับ นันเปิ
้ ดกว้ างอย่างเหลือเกิน
ชื่อนัน้ สํ าคัญ ไฉนทุกอย่างเป็ นสิ่ง สมมุติ สิ่ง สํ าคัญคือ
การดู แ ลซึ่ ง กั น และกั น ให้ สุ ข กาย สบายใจ ขอให้
ครอบครัวสุขสันต์โดยถ้ วนหน้ ากันค่ะ
เรี ยบเรี ยงโดย นกฮูก

เมือง......................................รหัสไปรษณีย์.............
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
ค่าบํารุงสมาชิก รายบุคคล กลุม่ ชมรม ห้ างร้ านและ
องค์กรต่างๆ ปี ละ 50 ฟรังค์สวิส
ท่านจะได้ รับ วารสารรวงข้ าว 3 ฉบับต่อปี เข้ าร่ ว ม
สัมมนา ร่ วมกิจกรรมต่างๆ รวมทัง้ ได้ รับข้ อมูลความรู้
ต่างๆ โดยมีคา่ สมาชิกเป็ นรายได้ ที่สมาคมฯนํามาใช้ ใน
การจัดทําเอกสารและกิจกรรมต่างๆสําหรับสมาชิก
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โดย โสภา บาโร

เมื่อได้ รับจดหมายยกเลิกการจ้ างงาน ให้ ติดต่อ
สํานักงานตกงานทันที รายละเอียดเรื่ องการประกัน
ตกงาน ดังนี ้ค่ะ

ข้ อกาหนดว่ าด้ วยเรื่ องคุณสมบัตขิ องผู้มีสิทธิ์รับ
ประโยชน์ จากการเป็ นคนว่ างงาน คือ
 ต้ องเป็ นคนสัญชาติสวิส หรื อ
 เป็ นคนที่มีสิทธิพํานักอาศัยในสวิตฯได้ อย่าง
ถูกต้ องตามกฎหมาย และ
 อาศัยอยูใ่ นสวิตฯ เเละเป็ นคนว่างงานที่
สามารถทํางานได้ มีประวัติการทํางานอย่าง
น้ อย 12 เดือน (ในตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ผา่ น
มา)
 เมื่ออยูใ่ นสภาพตกงาน คุณต้ องสามารถแสดง
หลักฐานยืนยันได้ วา่ คุณพยายามหางานใหม่
แล้ ว แต่ยงั หาไม่ได้
คุณคงสงสัยว่ า แล้ วทาไมคนว่ างงานจึงสามารถ
เรียกร้ องขอความช่ วยเหลือในส่ วนนีไ้ ด้ ?
ก็เพราะว่าตอนที่เราทํางานอยูน่ นั ้ จะเห็นได้ วา่ ยอดเงิน
เดือนที่ได้ รับ(เข้ าบัญชี)จริงๆ จะไม่ใช่ยอดเงินที่ตงต้
ั ้ นไว้
( ยอดเงินที่ถกู หักออกเป็ น%จากเงินเดือน จะถูกหัก
มากหรื อน้ อยขึ ้นอยูก่ บั อายุของคนทํางาน กฎหมายใน
เขตที่พกั อาศัย และชนิดของงานนันๆ)
้ จากยอดเงินรวม
ที่ถกู หักออกในแต่ละเดือนนันเอง
้ จะมีเงินอยู่ส่วน
หนึ่งที่นายจ้ างหักไว้ จ่ายเข้ ารัฐตามกฎหมาย เพื่อ

เก็บสะสมไว้ ใช้ เวลาที่ต้องอยู่ในภาวะว่ างงาน
(กล่าวคือ เงินที่นํามาช่วยเหลือตอนตกงานก็มาจากเงิน
ที่เคยถูกหักไว้ ในแต่ละเดือนบวกกับเงินสนับสนุนที่รัฐ
ออกเพิ่มให้ นนเอง
ั ้ และนี่คอื สาเหตุว่าทําไมจึงต้ องมีการ
กําหนดคุณสมบัตขิ องผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ไว้ ตาม
ข้ างต้ น )
การได้ รับจดหมายแจ้ งให้ ออกจากงาน (ล่วงหน้ า 1
เดือน ตามกฎหมาย) โดยระบุถึงสาเหตุวา่ ทําไมถึงให้
เราออกจากงาน (ถ้ าเอกสารแจ้ งให้ ออกงานระบุว่าเป็ น
การขอลาออกเอง จะมีผลในแง่ที่วา่ มีงานแต่อยากออก
เอง ไม่อยากทําเพราะเหตุผลส่วนตัว เวลาติดต่อขอ
ความช่วยเหลือจากรัฐ เจ้ าหน้ าที่อาจประวิงเวลาในการ
ให้ ความช่วยเหลือได้ )
ข้ อกาหนดของการลงทะเบียนเข้ าสู่ระบบคน
ว่ างงานคือ ให้ ลงทะเบียนให้ เร็วที่สุดเท่ าที่จะทาได้
ตัง้ แต่ ร้ ู ตัวว่ าจะตกงานอย่ างเป็ นทางการ (ยิ่ง
ลงทะเบียนเร็ว เราก็ได้ รับความช่ วยเหลือเร็วขึน้
เท่ านัน้ )
เมื่อมีจดหมายเเจ้ งให้ ออกจากงานเเล้ ว เราก็ต้องติดต่อ
สํานักงานจัดหางาน เพื่อขอลงทะเบียนเข้ าระบบ
เอกสารที่ใช้ ตดิ ต่ อ คือ สัญญาว่าจ้ าง, จดหมายแจ้ ง
ให้ ออกจากงาน และ บัตรประจําตัวประชาชน (ถ้ าเป็ น
คนสวิส) หรื อ ใบอนุญาตให้ พํานักอาศัย (ในกรณีเป็ น
คนต่างชาติ) เจ้ าหน้ าที่จะเก็บสําเนาทุกอย่างเข้ าระบบ
กลาง (คอมพิวเตอร์ ) ต่อจากนันจะซั
้ กถามประวัติ
คร่าวๆ และพิมพ์เอกสารยืนยันว่า เราได้ ลงทะเบียนเข้ า
ระบบเรี ยบร้ อยแล้ ว พร้ อมทังเเจกเอกสาร
้
แบบฟอร์ มที่
เราจําเป็ นต้ องกรอกเพิ่มเติม และให้ ใบรายการเอกสาร
ที่ต้องจัดเตรี ยมไว้ ใช้ ในวันที่ได้ พบปะพูดคุยกับที่ปรึกษา
ประจําตัว (เมื่อได้ ลงทะเบียนเข้ าสูร่ ะบบเเล้ ว คน
ว่างงานจะมีที่ปรึกษาประจําตัวทันที) เจ้ าหน้ าที่จะทํา
การนัดหมายให้ เจอกับที่ปรึกษาเร็วที่สดุ ตามที่เราจะ
สะดวกไปพบ
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เอกสารที่จาเป็ นต้ องจัดเตรียมตอนเข้ าพบที่
ปรึกษา มีดงั นี ้
 ใบยืนยันว่าเราได้ ลงทะเบียนในระบบคน
ว่างงานแล้ ว
 แบบฟอร์ มยื่นคําร้ องต่อส่วนจัดหางาน
 แบบฟอร์ มยืนยันว่ามีบตุ ร เเละ สําเนาสูติบตั ร
(ถ้ ามีบตุ ร)
 สําเนา หมายเลขบัญชีธนาคาร (เพื่อฝ่ าย
การเงินจะได้ โอนเงินเข้ าบัญชีให้ ในเเต่ละเดือน)
 ใบรับรองการทํางานล่าสุด (ออกให้ โดย
นายจ้ างคนปั จจุบนั รับรองว่าทํางานจริง มี
หน้ าที่อะไรบ้ าง อยูต่ ําแหน่งอะไร ผลการ
ทํางานเป็ นอย่างไร ฯลฯ)





สําเนาสัญญาว่าจ้ างทํางาน
สําเนาจดหมายแจ้ งให้ ออกจากงาน
สําเนาสลิปเงินเดือนย้ อนหลัง 12 เดือน
เเบบฟอร์ มยืนยันว่า เราได้ ออกหางาน(ใหม่)

 เอกสารอื่นๆ (ถ้ ามี) เช่นประวัตสิ ว่ นตัว
 สําเนาวุฒบิ ตั ร (หากเป็ นภาษาต่างชาติ ควรมี
ฉบับเเปลเป็ นภาษาราชการในเมืองที่อาศัยอยู่เอกสารที่เเปลควรต้ องมีตราประทับรับรองการ
เเปลอย่างถูกต้ อง - จะดีที่สดุ หากรับรองโดย
กระทรวงการต่างประเทศ)
 ใบรับรองการผ่านงานอื่นๆ (งานที่เคยทํา
มาแล้ วในบริ ษัทอื่นๆ ทังงานที
้
่เคยทําใน
ประเทศไทยหรื อในต่างประเทศ)
 ใบรับรองความสามารถอื่นๆ ฯลฯ
เมื่อวันนัดพบที่ปรึกษา ครัง้ เเรกมาถึง ที่ปรึกษาจะคุยใน
เชิงสัมภาษณ์ เช่น เคยทํางานอะไรมาบ้ าง? อยูท่ ี่สวิตฯ
มานานเเค่ไหนเเล้ ว? มีใบรับรองการผ่านงานอะไรมา
บ้ าง? มีวฒ
ุ ิการศึกษาอะไรบ้ าง? มีความสามารถพิเศษ
อะไร? แล้ วที่ปรึกษาจะขอสําเนาเอกสารทุกอย่างที่เรา

ได้ จดั เตรี ยมไว้ เพื่อศึกษารายละเอียดก่อนเจอกันใน
ครัง้ ต่อไป ต่อจากนัน้ ที่ปรึกษา เริ่มแนะนําตัวเองพร้ อม
ชี ้เเจ้ งว่า เธอมีหน้ าที่ช่วยเหลือ ให้ คาแนะนาเพื่อให้
เราสามารถหางานที่เหมาะสมได้ เร็วที่สุด นี่คือ
ภาระกิจหลักของที่ปรึกษา แต่ระหว่างที่เราอยูใ่ น
ระบบคนว่างงาน ก็มีสิทธิ์ได้ รับความช่วยเหลือเพิ่ม เช่น
เรี ยนเสริมสร้ างความรู้ เพื่อช่วยให้ หางานได้ ตรงความ
ต้ องการของตลาดแรงงานมากขึ ้น ต่อจากนันที
้ ่ปรึกษา
ก็จะแจ้ งวันนัดเจอในเดือนถัดไป (ต้ องมีนดั เจอที่ปรึกษา
เดือนละ 1 ครัง้ เป็ นอย่างตํ่า)
หลังจากนัน้ จะมีการอบรมเพื่อทําความเข้ าใจใน
ละเอียดที่วา่ สํานักงานจัดหางานมีหน้ าที่อะไร มี
กฎระเบียบอะไรบ้ างที่ต้องปฎิบตั ติ าม เมื่อเข้ ามาอยูใ่ น
ระบบคนว่างงานแล้ ว จะต้ องทําอะไรบ้ าง เพื่อให้ ได้ รับ
ความช่วยเหลือโดยไม่ถกู หักเงิน? มีสิทธิ์ได้ รับ
อะไรบ้ าง? เเละสิทธิ์ในการได้ รับความช่วยเหลือมี
หลักการอย่างไรในการคํานวณ หรื อ คิดเป็ นอัตรา
เท่าไร? ฯลฯ
กล่ าวโดยสรุปคือ เมื่อมาอยู่ในระบบคนว่ างงาน
แล้ ว เรามีหน้ าที่หลักที่จะต้ องทาทุกเดือน คือ
 เอกสารแบบฟอร์ มการหางาน (ส่ งให้
สานักงานจัดหางาน)
เอกสารชุดนี ้จะเป็ นแบบฟอร์ มยืนยันว่า เราได้ พยายาม
หางานจริง (สามารถหางานผ่านอินเตอร์ เน็ท/เดินเข้ าไป
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ติดต่อห้ างร้ าน ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ หรื อโทรศัพท์
ฯลฯ)
 แบบสอบถาม (ส่ งให้ ฝ่ายการเงินคน
ว่ างงาน)
เเบบสอบถาม จะเป็ นชุดคําถาม คําถามจะเกี่ยวกับว่า
เรามีรายได้ อะไรเพิ่มเติมหรื อเปล่าในเดือนนี?้ ได้ งาน
ใหม่หรื อยัง? ยังอยูใ่ นระบบคนว่างงานหรื อไม่? ฯลฯ
แบบฟอร์ มชุดนี ้จัดทําขึ ้นก็เพื่อตรวจสอบว่า ฝ่ ายการเงิน
จะต้ องโอนเงินเข้ าบัญชีเท่าไรในเดือนนี ้ หากมีใบเสร็จ
ค่าอาหารกลางวัน ตัว๋ ในการเดินทางที่ได้ สํารองจ่ายไป
ก่อน ให้ จดั ส่งให้ ฝ่ายการเงินพร้ อมกับเเบบสอบถาม
ประจําเดือนนันๆ
้ เพื่อฝ่ ายการเงินจะได้ ทําการคืนเงินให้
**เอกสารทังสองชุ
้
ดจะถูกจัดส่งล่วงหน้ าทางไปรษณีย์
เดือนต่อเดือน และผู้วา่ งงานจะต้ องจัดส่งเอกสารให้
ถูกต้ องตามเดือนนันๆ
้ (ระหว่างวันที่ 28 ของเดือนนัน้
แต่ต้องไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) ในกรณีที่มีการ
ทําผิดเงื่อนไข เช่น ส่งใบยืนยันการหางานช้ ากว่า
กําหนด หรื อ ไม่มาพบตามนัดหมายโดยไม่มีเหตุอนั ควร
ฯลฯ (การที่เงินจะถูกหัก มากหรื อน้ อยขึ ้นอยู่กบั
ข้ อกําหนดที่ถกู นํามาบังคับใช้ ) **
โดยทัว่ ไปเราจะเริ่มได้ รับเงินเดือนจากฝ่ ายการเงินของ
คนว่างงาน ตังแต่
้ ปลายเดือนแรกที่ว่างงาน ยอดเงินที่
ได้ รับคือ 80% ของเงินเดือนล่าสุด (ถ้ าไม่มีบตุ รจะได้ รับ
เงินช่วยเหลือที่อตั รา 70%) เอกสารการโอนเงินส่ง
ตามมาทางไปรษณีย์ แจ้ งว่า เราได้ รับสิทธิ์ในการรับ
ความช่วยเหลือเป็ นจํานวนกี่วนั (อัตรานับเป็ นรายวัน
ไม่นบั เสาร์ -อาทิตย์) ; จํานวนวันที่ได้ รับความช่วยเหลือ
จะมากหรื อน้ อย ขึ ้นอยูก่ บั อายุการทํางานเเละอายุของ
คนว่างงาน

***ในช่วงที อ่ ยู่ในภาวะตกงาน เงิ นสะสมตอน
เกษี ยณอายุและการจ่ายค่าประกันภัยชนิ ดต่างๆก็ยงั ถูก
หักเก็บสะสมไว้เหมื อนเดิ ม ไม่ได้ขาดช่วงแต่อย่างไร
(เอกสารการโอนเงิ นเข้าบัญชี จะมี ลกั ษณะหลักๆ
คล้ายสลิ บเงิ นเดื อน เพียงแต่หวั กระดาษมาจาก
หน่วยงานของรัฐเท่านัน้ )***
การพบปะครัง้ ที่ 2 นี ้ สําคัญ เพราะที่ปรึกษา ได้ ศกึ ษา
รายละเอียดเเละประวัตขิ องเราจากเอกสารที่ได้ ทํา
สําเนาไว้ ในนัดแรก ครัง้ นี ้ ที่ปรึกษา อาจแนะนําให้ เรา
เข้ าไปทดสอบเพื่อวัดพื ้นฐานความรู้ที่มีให้ ออกมาเป็ น
รูปธรรม เพื่อจะได้ สามารถวัดค่าออกมาได้ วา่ เป็ น
อย่างไร อยูใ่ นระดับใด? เมื่อเราไม่ขดั ข้ อง ที่ปรึกษาจะ
จองวันนัดหมายให้ เราเข้ าทดสอบ ซึง่ ที่ปรึกษา จะบอก
ว่า เราจะต้ องเข้ ารับ
การทดสอบในด้ าน
ใดบ้ าง
ตัวอย่างเช่น วัดระดับ
ความรู้ในการใช้ งาน
คอมพิวเตอร์ วัดระดับ
การใช้ งาน (พูด-อ่าน-เขียน) ภาษาอังกฤษ หรื อ วัด
ระดับการใช้ งาน(พูด-อ่าน-เขียน) ภาษาเยอรมัน
ฝรั่งเศส หรื ออิตาลี (ตามถิ่นที่อยู่อาศัย) *การทีจ่ ะได้รับ
การทดสอบในส่วนใดนัน้ ขึ้นอยู่กบั ดุลยพิ นิจของที ่
ปรึ กษา เเละประวัติส่วนตัวของผูว้ ่างงานนัน้ ๆ*
การทดสอบข้างต้น จะดาเนิ นการวัดผลโดยบริ ษัททีม่ ี
ใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ผลการทดสอบทีไ่ ด้จะ
มี มาตรฐานตามระดับสากลและสามารถนาไปใช้ยืนยัน
ได้ในหน่วยงานต่างๆ เรามีหน้ าที่ไปทดสอบตามวัน
เวลาที่นดั หมายเท่านัน้ ค่าใช้ จา่ ยในการทดสอบ
รับผิดชอบโดยรัฐ ส่วนค่าอาหารกลางวันและค่าใช้ จา่ ย
ในการเดินทาง เราต้ องสํารองจ่ายไปก่อน แล้ วค่อยทํา
เรื่ องขอเงินคืนตอนสิ ้นเดือน เราจะทราบผลการทดสอบ
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ทันทีหลังสอบเสร็จ แต่บริ ษัทจะจัดส่งผลทดสอบอย่าง
เป็ นทางการให้ สํานักงานจัดหางานเอง เมื่อได้ รับผล
การทดสอบแล้ ว เจ้ าหน้ าที่จะเเจ้ งว่าให้ เราเข้ าเรี ยนอะไร
เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มคุณค่า ในการหางานต่อไป และ
แน่นอนที่สดุ ว่า ค่ าใช้ จ่ายในการเรียนออกโดยรัฐ
ส่วนค่าใช้ จ่ายในการเดินทางรวมถึงค่าอาหารกลางวัน
สามารถเบิกคืนได้ ตามข้ อกําหนด สํานักงานจัดหางาน
จะทํางานประสานกันอย่างรวดเร็ว เพราะทุกอย่าง
ออนไลน์หมด เจ้ าหน้ าที่ร้ ูวา่ ต้ องทําอะไร จะต้ องส่งเรื่ อง
ต่อให้ ใคร ทุกส่วนทํางานประสานกันหมด ถ้ าเเผนกใด
เเผนกหนึง่ ดึงเรื่ องไว้ ผู้วา่ งงานก็จะเสียโอกาสเพราะ
วันเเห่งสิทธิประโยชน์นบั เป็ นรายวัน! ถ้ าไม่จดั การให้ เร็ ว
ก็จะเสียจํานวนวันไปโดยไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลย...
ตั้งเเต่ ต้นจน (จะ)จบ เราก็คงจะเห็นแล้ วว่ า ทาไม
ถึงอยากตกงาน ? จริ งๆเเล้ว การอยู่ในภาวะว่างงาน
จะรู้สึกดี ในเรื ่ องที เ่ ราได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ เเต่ในทาง
กลับกัน อย่ าลืมว่ า เราก็ต้องสูญเสี ยอิ สระภาพไป
บางส่วน เพราะต้องอยู่ภายใต้การดูเเล (ควบคุม) เเละ
มี กรอบทีต่ ้องปฎิ บตั ิ ตาม คุณมี สิทธิ์ เลื อก ทีจ่ ะรับหรื อไม่
รับ ในส่วนทีส่ านักงานจัดหางานเสนอให้ก็จริ ง เเต่คณ
ุ มี
เหตุผลอะไรทีจ่ ะไม่รับ ในเมื ่อคุณตกงาน คุณจะอ้างว่า
คุณไม่ว่างได้หรื อ?
เมื่อคุณรับข้ อเสนอ ผู้วา่ งงานไม่ได้ มีสิทธิ์มีเสียงในเรื่ อง
ตัวเลือกมากนัก โดยเฉพาะ ตารางเวลาเรี ยน เมื่อมี
คอร์ สเปิ ด มีที่วา่ ง เจ้ าหน้ าที่ให้ ลงเรี ยนทันที การไปเรี ยน
เสริม จะมีการเช็คชื่อ (เพราะบริษัทที่รับสอน ต้ องเเจ้ ง
ว่า มีใครมาเรี ยน/ขาดเรี ยนบ้ าง เพราะบริษัทต้ องออก
บิลเรี ยกเก็บเงินเช่นกัน) ระหว่างเรี ยน ก็ใช่วา่ ลงชื่อเข้ า
เรี ยนเเล้ วก็เรี ยนให้ เสร็จๆไป จะมีการวัดผลเป็ นรอบๆว่า
เรี ยนเเล้ วเป็ นอย่างไรบ้ าง จะเห็นได้ ว่า สํานักงาน
จัดหางาน ไม่ได้ เเค่สง่ เสียให้ เรี ยนตามหลักการเท่านัน้
แต่ยงั มีการวัดผล-มีการประเมินค่า เพื่อตรวจสอบว่า

สิ่งที่หยิบยื่นให้ กบั ผู้วา่ งงานนัน้ ผู้รับได้ ตงใจเรี
ั ้ ยนรู้
หรื อไม่ระดับใด เเละ คุ้มค่าหรื อไม่ที่จะส่งเสริมต่อไป?
เเละข้ อสําคัญที่สดุ อัตราคนว่างงานในสวิตฯมีประมาณ
4.2% ( ที่มา http://www.jobstat.bfs.admin.ch/
30.Sep.2013) คนว่างงานจึงเป็ นเเค่ชนส่วนน้ อย ต้ อง
ทําใจที่จะถูกมองด้ วยสายตาเเปลกๆ เพราะจะมี
ร้ านค้ า/ห้ างร้ านหรื อผู้ประกอบการจํานวนไม่น้อย ไม่
ชอบเห็นคนมาขอเเสตมป์งาน เพราะเค้ าคิดว่า คน
ว่างงาน คือคนที่กินเเรงคนอื่น/ไม่ยอมหางานทําจริงจัง
เค้ าต้ องทํางานเสียภาษีเพื่อช่วยคนประเภทนี ้ทําไมเล่า?
ฯลฯ เเม้ จะมีคนตกงานบางส่วนเป็ นเช่นนัน้ เเต่ก็มีไม่
น้ อยที่คนตกงานเพราะความจําเป็ นจริงๆ
จะเห็นได้ ว่า การที่เราตกงาน แต่เราก็ได้ รับเงิน
ช่วยเหลือจากรัฐตามสิทธิ์ที่พึงได้ แถมเรายังได้ โอกาส
เรี ยนโดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ย ได้ ความรู้เพิ่มเติม และได้ รับ
คําแนะนําจากที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในเรื่ องตลาด
เเรงงานในสวิตฯ เเม้ จะต้ องปฎิบตั ติ นให้ อยูใ่ นกรอบ
ข้ อกําหนดบ้ างเเต่ก็อยูใ่ นขอบเขตที่ยงั รับได้ ......แล้ ว
อย่ างนี ้ จะไม่ ให้ อยากตกงาน ในสวิตฯ ได้ อย่ างไร
เราจะเป็ นผู้รับที่คอยหาประโยชน์ จากผู้ให้ อย่ าง
คุ้มค่ าที่สุดเท่ าที่จะทาได้ ! ... ด้ วยหวังว่าสิ่งนี ้(อาจ)
จะช่วยต่อยอดการงานให้ ได้ ในอนาคต ....

อนาคตจะเป็ นอย่ างไร ไม่ อาจรู้ หรื อทานายได้ เเต่
ที่เเน่ ๆ ขอให้ ร้ ู ว่า เราจะต้ องทาอะไร เเละ ทา
อย่ างไร ... เเค่ นี้ ก็พอแล้ วมั้ง...
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ผิวสวยสาว เมื่อหนาวมาเยือน

ในช่วงหน้ าหนาว อากาศที่นี่หนาวแค่ไหน คงไม่ต้อง
บอก มันมีผลกระทบโดยตรงกับสุขภาพผิวพรรณและ
ความงาม ทังนี
้ ้เพราะอากาศแห้ งเป็ นตัวร้ ายที่ทําลายผิว
สาวให้ หมดความนุม่ เนียน
ช่วงหน้ าหนาวที่
อากาศแห้ งจัดๆ ทําอย่างไร โดยผิวไม่เสีย
การล้ างหน้ าที่ถกู วิธีควรใช้ นํ ้าจากก๊ อกอุณหภูมิ
ปรกติปานกลาง ไม่เย็นจัด ไม่ร้อนจี๋ เพื่อรักษาความชุม่
ชื ้นของผิวเอาไว้
ใช้ สบูอ่ าบนํ ้าและครี มล้ างหน้ าที่มีสว่ นผสมของ
ครี มบํารุงอย่างเข้ มข้ น เทคนิคง่ายๆหลังจากอาบนํ ้า
ล้ างหน้ า ลูบไล้ ผิวแล้ วยังรู้สกึ ว่าผิวลื่น นุม่ เนียน ไม่
เกลี ้ยงเกลาเสียทีเดียวแสดงว่าครี มบํารุงผิวนันทํ
้ าหน้ าที่
เคลือบผิวพรรณเอาไว้ แต่หลายคนยังเข้ าใจผิดคิดว่าที่
ผิวลื่นๆเป็ นความสกปรก ก็เลยล้ างขัดถู จะเอาให้ เกลี ้ยง
เกลากันจริงๆ กลายเป็ นผิวยิ่งแห้ งหนักไปกว่าเดิม
หลังอาบนํ ้าแล้ วควรใช้ ครี มบํารุงผิวเป็ นประจํา
ไม่ใช่บํารุงเฉพาะผิวหน้ า แต่ปล่อยให้ ผิวกายแห้ งลอก
เป็ นขุย หรื อแตกลายก็คงไม่ไหว จึงควรใช้ ครี มบํารุงผิว
ทังที
้ ่หน้ าและตัว ถ้ าจะให้ ดีพกแฮนด์ครี มติดกระเป๋ าไว้
ด้ วย เพราะทังวั
้ นเราเข้ าห้ องนํ ้าล้ างมือบ่อยๆ ผิวมือก็จะ
แห้ งแตกกร้ าน ครี มบํารุงผิวที่ดีควรมีสว่ นผสมของสาร
ธรรมชาติที่ชว่ ยเก็บความชุม่ ชื ้น เช่น วิตามินอี อโลเวร่า
หรื อสารสกัดจากว่านหางจระเข้ สารสกัดจากเปลือก
ต้ นสน เมล็ดองุ่น ชาเขียว โสม ล้ วนแล้ วแต่ป้องกัน

ความเสื่อมของผิว เพิ่มความชุม่ ชื ้น ควรแยกระหว่าง
ครี มบํารุงผิวหน้ ากับครี มบํารุงตัว จะเอาครี มทาหน้ า
ขวดละแพงๆหลายพันไปทาแขนทาขา ไม่วา่ กัน แต่ไม่
ควรเอาครี มทาตัวมาทาหน้ า เพราะครี มบํารุงผิวหน้ า
ควรต้ องผ่านขันตอนการทดลองมาเป็
้
นอย่างดีวา่ ไม่
ระคายเคือง ไม่แพ้ และไม่กระตุ้นให้ เกิดสิว
ทาครี มกันแดดที่มี SPF ไม่ตํ่ากว่า 25
โดยเฉพาะหน้ าหนาวลองสังเกตดู ฟ้าจะใสไร้ เมฆหมอก
รังสีอลุ ตร้ าไวโอเลตทังชนิ
้ ด A และ B จะตกกระทบมา
ทําลายผิวพรรณได้ มากที่สดุ ควรทาครี มกันแดดเป็ น
ประจําทุกวันแม้ ไม่ออกจากบ้ านเลยก็ตามเพื่อป้องกัน
ผิวเหี่ยวย่นแก่ก่อนวัย
อย่าลืมดื่มนํ ้าให้ ได้ วนั ละ 8 แก้ ว หรื อ 2 ลิตร
เพราะหน้ าหนาวที่อากาศรอบตัวเราแห้ ง ความชื ้น
สัมพัทธ์ในบรรยากาศน้ อย ร่ างกายเราจะสูญเสีย เหงื่อ
และนํ ้าออกไปตลอดเวลาโดยไม่ร้ ูตวั แถมอากาศเย็นๆ
ทําให้ ปัสสาวะบ่อย กลายเป็ นสูญเสียนํ ้ามากขึ ้น ทางที่
ดีควรเตือนตัวเองให้ ดื่มนํ ้าทุกชัว่ โมง ดื่มนํ ้าเปล่าดีที่สดุ
เค่รื่องดื่มที่มีคาเฟอิน ทังชา
้ กาแฟ จะมีผลออกฤทธิ์เป็ น
ยาขับปั สสาวะ ยิ่งทําให้ ร่างกายขาดนํ ้า ผิวพรรณก็จะ
ยิ่งเหี่ยวยิ่งแห้ ง สูญเสียความเต่งตึง และความสดใส
ของวัยสาวไป แก้ ง่ายๆโดยการงดเครื่ องดื่มคาเฟอิน ดื่ม
นํ ้าสะอาดให้ มากๆ แค่นี ้ก็จะทําให้ ผิวกลับมาเรี ยบเนียน
ได้ ที่สําคัญนํ ้าสะอาด ยังช่วยให้ ร่างกายเราขับสารพิษ
ออกจากตัวด้ วย

ดื่มนํ ้าแล้ วก็อย่าลืมรับประทานผักสด ผลไม้ สด
สารพัดสี ผักสดสีเขียว หรื อผลไม้ ที่มีสีเหลือง สีแดง สี
ส้ ม จะอุดมไปด้ วยวิตามินซี เบต้ าแคโรทีน สารไบโอฟ
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ลาโวนอยด์ ไฟโตรนิวเตรี ยนส์ ซึง่ ล้ วนแล้ วแต่เป็ นสาร
แอนตี ้ออกซิแด๊ นท์ที่ชว่ ยชะลอความเสื่อมชรา สังเกตได้
ว่าใครรับประทานผัก ผลไม้ สดเป็ นประจํา ผิวก็จะดูผ่อง
ใส นวลเนียนตามไปด้ วย
ข้ อสุดท้ ายอย่าลืมพักผ่อนให้ เพียงพอ การนอนพักผ่อน
เป็ นช่วงที่ร่างกายได้ พกั และเกิดการซ่อมแซมส่วนที่สกึ
หรอ ย่อมมีการซ่อมแซมผิวพรรณที่เสื่อมถอยไปด้ วย
คุณมีอาการดังต่ อไปนีห้ รื อไม่ ?
 ปวดที่ต้นคอ บ่า สะบัก ไหล่ แถมมีชาที่นิ ้วมือ
 ปวดที่คอ บ่า สะบัก ไหล่ แต่ไม่เข้ าใจว่าหลังมือ
ข้ างหนึง่ ทําไมเหี่ยวไป
 ปวดที่ต้นคอ บ่า สะบัก ไหล่ แถมมือกําอะไรได้
ไม่แน่น กําแล้ วหลุดๆ
พร้ อมๆกัน
ปฏิบตั เิ พียงแค่นี ้ เชื่อว่าจะช่วยให้ คณ
ุ รักษาผิว
สาว ผิวสวยผ่านหน้ าหนาวไปได้ อีกฤดูกาลหนึง่ ค่ะ
เมื่อพาลูกรักไปเล่นสกี อย่าลืมลูบไล้ ครี มกัน
แดดให้ หนูๆด้ วย

 มีอาชีพต้ องใช้ คอมพิวเตอร์ ทกุ วัน แล้ วมีอาการ
ปวดคอเรื อ้ รัง
 ปวดที่ต้นคอแล้ วร้ าวไปทางหัวไหล่หรื อแขน
แปล๊ บๆ
อันดับแรกเราต้ องรู้ก่อนว่าตรงไหนบ้ างที่ ที่เรี ยกว่า
คอ บ่า สะบัก และไหล่
1. คอ คือส่วนที่แยกศีรษะออกจากลําตัว คอของเรา
ประกอบด้ วยกระดูกคอ ทังหมด
้
7 ข้ อ แต่ละข้ อมีแผ่น
กระดูกอ่อนหรื อที่เรี ยกว่าหมอนรองกระดูกคัน่ กลาง ทํา
หน้ าที่ป้องกันการเสียดสีและเป็ นเสมือนโช้ คอัพเพื่อดูด
ซับและกระจายแรงอัด ส่วนกระดูกที่เราคลําได้ เป็ นตุม่ ๆ
ที่อยู่ด้านหลังของคอนันเป็
้ นกระดูกที่ยื่นออกจากส่วน
หลังของกระดูกคอ ตรงกลางของกระดูกนี ้มีลกั ษณะ
เป็ นรูให้ ประสาทไขสันหลังและหลอดเลือดสอดผ่าน
ระหว่างรอยต่อของกระดูกคอแต่ละข้ อจะมีชอ่ งว่างให้
รากประสาทงอกออกมา เพื่อนําคําสัง่ จากสมองไปยัง
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กล้ ามเนื ้อที่ไหล่ แขนและมือ และรับความรู้สกึ ส่วน

ต่างๆ กลับไปยังสมอง กระดูกคอมีขนาดเล็กแต่ต้อง
แบกรับนํ ้าหนักของศีรษะที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา
จึงเกิดความบอบชํ ้าบาดเจ็บได้ ง่ายและเสื่อมได้ เร็ วกว่า
ส่งผลกระทบต่อเส้ นประสาท หลอดเลือดและไขสันหลัง
ที่อยู่บริเวณเดียวกัน ทําให้ เกิดอาการปวดศีรษะ ปวด
ต้ นคอ ไหล่และสะบัก ปวดร้ าวและชาที่แขนและมือ
พร้ อมทังอาการอื
้
่นๆ ที่สลับซับซ้ อนจนบางครัง้ นึกไม่ถึง
ว่าการเจ็บปวดทรมานนี ้มาจากกระดูกคอเรา นี่เอง
สาเหตุหลักของอาการปวดที่ลามมาที่แขน ชาที่นิ ้วมือ
1. อาการปวดคอ จากความเครี ยดของกล้ ามเนื ้อหรื อ
การบาดเจ็บของเนื ้อเยื่ออ่อนอื่นๆ
2. หมอนรองกระดูกสันหลัง
3. การตีบของสันหลังส่วนคอ
4. กระดูกข้ อต่ออักเสบ
5. อาการปวดเนื่องจากหลอดเลือด เช่น การกัดเซาะ
ของหลอดเลือดแดง หรื อภาวะหลอดเลือดดําคอชันในมี
้
ลิ่มเลือด
2. สะบัก คือส่วนของกระดูกที่เป็ นคล้ ายปี ก อยูบ่ น
กระดูกชายโครง ของลําตัวช่วงบนทังสองข้
้
าง และ
กระดูกสองชิ ้นนี ้โดยปกติจะวางห่าง จากตรงกลาง
กระดูกสันหลังเพียง 2 นิ ้ว
3. บ่ า และหัวไหล่ เป็ นส่วนที่ลําตัวต่อเชื่อมโยงกับ
แขนของคนเรา
ในทางกายวิภาคศาสตร์ ทังสามส่
้
วนนี ้ ไม่สามารถแยก
จากกันได้ โดยสิ ้นเชิง เพราะถูกเชื่อมต่อกันด้ วยข้ อต่อ
เส้ นเอ็น และกล้ ามเนื ้อ ซึง่ อาจเรี ยกได้ วา่ เป็ นบริเวณ

เดียวกัน ดังนันเมื
้ ่อร่างกายส่งสัญญาณ บอกถึงความ
เจ็บปวดที่เกิดขึ ้น ทังสามส่
้
วนนี ้จึงเป็ นปั ญหาที่สง่ ผลซึง่
กันและกัน
หลายท่ านอาจมีปัญหาจากการทํางานไม่วา่ จะเป็ น
การใช้ คอมพิวเตอร์ การหิ ้วของ การสะพายกระเป๋ าหนัก
การทํางานบ้ าน การนอนทับหัวไหล่ หรื อจากการได้ รับ
อุบตั เิ หตุไหล่กระแทกฯลฯ ซึง่ ทังหมดอาจทํ
้
าให้ ร่างกาย
ของท่านแสดงอาการต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นปวดบ่าร้ าวไป
สะบัก ปวดในหัวไหล่ ปวดลึกๆ ใต้ สะบัก บางรายอาจ
รู้สกึ ปวดที่สะบักแล้ วเสียวเข้ าช่องอก หายใจแรงก็ร้ ูสกึ
ปวดแปล๊ บใต้ สะบัก (บ้ านเราชอบเรี ยกสะบักจม) เวลา
หมุนไหล่หรื อเคลื่อนไหวไหล่ก็มกั มีเสียง คลึกๆ อยู่ด้าน
ในลึกๆ รู้สึกในหัวไหล่และสะบักด้ านที่มีปัญหาการ
เคลื่อนไหวไม่คล่องขัดอยู่ในข้ อลึกๆ
การเคลื่อนไหวของหัวไหล่ที่จะสามารถยกได้ สดุ นัน้ 2
ใน 3 ของการเคลื่อนไหวมาจากการเคลื่อนของหัวไหล่
อีก 1 ใน 3 มาจากการเคลื่อนของสะบัก และหากมี
ความไม่สมดุลของกล้ ามเนื ้อมัดใดมัดหนึง่ โดยเฉพาะ
กล้ ามเนื ้อชันลึ
้ กที่เชื่อมจากคอผ่านบ่า ไปที่สะบัก และ
ไปที่หวั ไหล่ กล้ ามเนื ้อเหล่านี ้แหละที่เป็ นต้ นเหตุของ
อาการปวดเรื อ้ รัง อาการปวดบ่า สะบัก และหัวไหล่นนั ้
ส่วนใหญ่มกั มีผลกระทบมาจากความผิดปกติของ
โครงสร้ างคอ กล้ ามเนื ้อทังสามส่
้
วนนี ้มีจดุ เกาะเกี่ยวมา
จากกระดูกคอ และหัวไหล่เป็ นข้ อต่อที่มีการเคลื่อนไหว
มากที่สดุ ในร่างกาย จึงทําให้ เกิดการบาดเจ็บได้ ง่าย
หากแก้ ปัญหาที่ปลายเหตุเพียงเพื่อบรรเทาอาการปวด
ก็จะส่งผลให้ เกิดความต่อเนื่องรุกรามถึงขันเป็
้ นโรค
รุนแรง เพราะฉะนัน้ อย่านิง่ นอนใจนะคะ ควรปรึ กษา
แพทย์เพื่อวินิจฉัยโดยละเอียดค่ะ
รวบรวมโดย : เจเจ
ที่มา : สถาบันกล้ ามเนื ้อกระดูกและข้ อ โรงพยาบาล
พญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ,วิกิพเี ดีย,สยามเฮลท์เน็ต
www.siamhealth.net/Disease
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“สุขใจในต่ างแดน..ชีวิตคู่สองวัฒนธรรม”

คนๆนันหาเรื
้
่ องหรื อไม่พอใจเรา บ้ างก็บอกว่าของที่เค้ า
ถืออยูอ่ าจจะหลุดมือ

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม และวันที่ 1 กันยายน สมาคมฯได้
เชิญ พญ.อภิสมัย ศรี รังสรรค์ จิตแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญมา
บรรยาย ให้ ความรู้ รวมทังให้
้ มีการจับกลุม่ ทํากิจกรรม
แก่ชาวไทยในสวิตฯ โดยจัดขึ ้นที่เมืองซูริค และที่เบิร์น
เนื ้อหาโดยสรุป มีดงั นี ้
เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ เพื่อนําไปใช้
กับคนรอบข้ าง ทังคนในครอบครั
้
ว,เพื่อนร่วมงาน หรื อ
แม้ แต่เพื่อนบ้ าน โดยคุณหมอได้ เปรี ยบเทียบพฤติกรรม
ของมนุษย์กบั ภูเขานา้ แข็ง

ว่าส่วนของภูเขานํ ้าแข็งที่เราเห็นอยู่ เหนือผิวนา้ นัน้
เป็ นแค่ส่วนเล็กน้ อย ถ้ าเทียบกับส่วนที่ จมอยู่ใต้ นา้
ก็เช่นเดียวกับพฤติกรรมของมนุษย์ที่เราเห็นนัน้ ย่อม
เป็ นส่วนน้ อยเมื่อเทียบกับ สาเหตุที่คนๆนันได้
้ แสดง
พฤติกรรมนันๆออกมา
้
ซึง่ พฤติกรรมที่เรา แสดง
ออกมานัน้ เรียกว่ า พฤติกรรมเหนือผิวนา้ เช่น การ
โมโห, สีหน้ าไม่พอใจ, อารมณ์ฉนุ เฉียว, การพูดจา
หยาบคาย, การพูดเสียงดัง เป็ นต้ น ซึง่ คุณหมอได้
ยกตัวอย่าง เหตุการณ์ว่า ถ้ าสมมุตวิ า่ “เรากาลังนั่งอยู่
มีคนเดินผ่ านมาทางเรา แล้ วก็วางของกระแทกใส่
หน้ าเรา เราจะรู้ สึกอย่ างไร” ผู้เข้ าร่วมสัมมนาบาง
ท่านก็บอกว่า คนๆนันไม่
้ มีมารยาท บ้ างก็บอกว่าคนๆ
นันอาจจะอารมณ์
้
เสียมาจากที่อื่น บ้ างก็บอกว่า

ซึ่งคุณหมอได้ สรุปว่ า แค่ เหตุการณ์ เดียว ก็ทําให้ คน
สามารถตีความ หรื อคิดไปได้ หลายอย่าง ซึง่ ความคิด
ของแต่ละคนนัน้ ไม่ มีผิดหรื อถูก แต่ ความคิด ที่คิดว่า
การกระทําที่เกิดขึ ้นนันมี
้ ผลกระทบกับตัวเอง คนที่คิด
แบบนี ้ จะเป็ นทุกข์ ท่ ีสุด
คุณหมอได้ กล่าวถึงสถิติ ที่ว่า 1 ใน 5 คน จะเป็ นผู้มี
ปั ญหาด้ านสุขภาพจิต ซึง่ เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น
ปั ญหาครอบครัว ในครอบครัวที่หา่ งเหินเย็นชาต่อกัน
มีผลกระทบต่อจิตใจและความรู้สกึ ของสมาชิกใน
ครอบครัวรุนแรง เท่ ากับ ครอบครัวที่มีการทะเลาะ
เบาะแวงกัน, ปั ญหาสังคม, ปั ญหาการทํางาน, การ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม, หรื อแม้ แต่รูปร่างหน้ าตา...
ในการรักษาผู้ป่วยทางจิตนัน้ ได้ มีการนําเรื่ องศิลปะ
บําบัดมาใช้ ซึง่ เป็ นทังศาสตร์
้
และศิลป์ ที่ชว่ ยบรรยาย
อาการของผู้ป่วยที่เขาปิ ดบังซ่อนเร้ นไว้ ในส่วนลึก
ออกมาให้ เห็น ซึง่ ภาพวาดบางภาพก็มาจากเด็กอายุแค่
8 ขวบที่พอ่ แม่แยกทางกัน บางภาพแพทย์ก็ไม่สามารถ
เข้ าใจได้ ถึงความรู้สกึ ของผู้ป่วย เพราะหลังจากวาด
ภาพได้ ไม่กี่วนั ผู้ป่วยก็ได้ ฆา่ ตัวตายได้ สําเร็จ โดยคุณ
หมอกล่าวว่า คนทุกคนที่คิดจะตัวตายนันล้
้ วนมีความ
ลังเลใจก่อนที่จะลงมือกระทํา เพราะความทุกข์ของ
ผู้ป่วยนันมี
้ มาเป็ นระยะๆ แต่คนรอบข้ างนัน้ จะรับรู้ได้
หรื อไม่ก็ขึ ้นอยูก่ บั ว่า คนรอบข้ างนันสามารถสั
้
งเกตุเห็น
ได้ แค่ไหนหรื อไม่ หรื อว่าสังเกตุเห็นแล้ ว แต่ไม่ได้ ให้
ความสําคัญ
คุณหมอได้ ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมสัมมนาดูภาพของผู้ชาย 6 คน
ได้ แก่
1. Mr. Robert ชายวัยเกษี ยณ ชอบอยูก่ บั บ้ านไม่
ออกไปไหน ไม่ชอบทําอะไร ขี ้บ่น ทังวั
้ น ไม่ชอบเวลามี
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คนมาเยี่ยมเพราะเห็นเป็ นความวุน่ วาย ใครๆก็เข้ าหน้ า
ไม่ตดิ เป็ นคนที่หงุดหงิดอยูต่ ลอดเวลา
2. Mr. Andrew เป็ นคนวิตกกังวล จะทําอะไรก็กงั วลไป
หมด จุกจิกขี ้บ่น ชอบบงการ ให้ คนอื่นทําตาม จะทํา
อะไรก็ต้องสมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่าง เวลาอะไรไม่
เป็ นไ ตามที่คิด ก็จะหงุดหงิดและเวลาเครี ยดก็จะ
หายใจขัด หน้ าแดง ใจเต้ นเร็ ว มือเท้ าชา เพราะฉะนัน้
เวลามีอะไรไม่ดีก็ไม่มีใครกล้ าคุยด้ วย เพราะกลัวแก
เครี ยด ล่าสุดถูกออกจากงาน เพราะมีปัญหาการ
ทํางานกับคนอื่น ขัดแย้ งกับคนอื่นไปหมด
3. Mr. Don เป็ นคนขี ้โมโห แต่เวลาปกติเป็ นคนร่าเริง
สนุกสนาน มีเพื่อนเยอะ ชอบสังสรรค์ ปาร์ ตี ้ ชอบดื่ม
แต่ถ้ามีคนมาขัดใจจะกลายเป็ นคนเสียงดัง ตวาด หน้ า
แดง ตัวสัน่ ไม่ฟังเหตุผลอะไรทังนั
้ น้ ระยะหลังสามารถ
ทะเลาะได้ กบั ทุกเรื่ อง การโกรธรุนแรงถึงขัน้ ทําลายข้ าว
ของและทําร้ ายร่างกาย
4. Mr. Peter เป็ นคนติดเหล้ า ดื่มมา 30 กว่าปี จนไม่
สามารถทํางานได้ สุขภาพแย่
5. Mr. Alex เป็ นคนหน้ าตาดี ประสบความสําเร็จใน
หน้ าที่การงาน แต่เป็ นคนขี ้โกง แอบยักยอกเงินของ
บริษัท เป็ นคนมีอิทธิพลชอบข่มขูค่ นอื่น ชีวิตส่วนตัวไม่
ค่อยมีเพื่อน และก็เป็ นคนไม่ร้ ูจกั พอกับเงินที่ตวั เองมีอยู่
6. Mr. Brian เป็ นคนคุยเก่ง ตลก ผู้คนชอบอยูใ่ กล้ จึงมี
ผู้หญิงเข้ ามาหาอยูห่ ลายคน เลยเป็ นสาเหตุให้ มีภรรยา
น้ อย ซึง่ พอภรรยาหลวงรับรู้และยอมรับก็เริ่มพาภรรยา
น้ อยไปไหน มาไหนอย่างเปิ ดเผย ส่วนภรรยาหลวงก็
อยากจะหย่าแต่ก็หย่าไม่ได้ เพราะปั ญหาหลายๆอย่าง
ทังเรื
้ ่ องลูก, เรื่ องเงินและข้ อกฎหมาย
หลังจากอธิบายคุณลักษณะของผู้ชายทัง้ 6 คนแล้ ว
คุณหมอก็ได้ ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมสัมมนาเลือกผู้ชาย 1ใน 6 คน
และให้ ผ้ เู ข้ าร่วมสัมมนาแบ่งกลุม่ ตามผู้ชายที่ผ้ เู ข้ าร่วม

สัมมนาได้ เลือก โดยคุณหมอให้ แต่ละกลุม่ ได้ คยุ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และออกมาเล่าให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
สัมมนากลุม่ อื่นฟั งถึง
- เหตุผลที่เลือกผู้ชายคนนี ้
- และจะอยูก่ บั ผู้ชายคนนี ้อย่างไร วิธีรับมือกับ
พฤติกรรมของผู้ชายคนนัน้
หลังจากที่ทกุ กลุม่ ได้ ออกมาอธิบายถึงเหตุผลและวิธี
รับมือกับผู้ชายที่ตวั เองได้ เลือกแล้ ว คุณหมอก็ได้ กล่าว
สรุปว่า ทําไมคนเราถึงชอบผู้ชายไม่เหมือนกัน, ทําไม
คนเราถึงเลือกสามี/ภรรยา ที่ตา่ งกันออกไป หรื อ
แม้ กระทัง่ เจ้ านายหรื อเพื่อนร่วมงาน เราก็ชอบไม่
เหมือนกัน เพราะแต่ละคนมีพื ้นฐานและประสบการณ์ที่
ไม่เหมือนกัน เพราะฉะนัน้ คนเราไม่ควรตัดสินคนอื่น
จากพื ้นฐานของตัวเราเอง เพราะ คนบางคนแค่เราเห็น
หน้ า เราก็ร้ ูสกึ ว่าไม่ชอบ ไม่ถกู ชะตา แต่เรากลับไปสนิท
สนมกับอีกคนที่คนอื่นไม่ชอบ เป็ นเพราะเวลาที่คนเรา
มาอยู่ด้วยกันในครอบครัว ระหว่างสามี/ภรรยา, ใน
สังคม, กับคนที่ทํางานหรื อแม้ แต่ในชุมชนกับเพื่อนบ้ าน
หรื อคนในระแวกบ้ านก็ตาม มักคิดว่าปั ญหามันเกิดจาก
คนที่อยูร่ อบตัวเรา แต่เรามักจะมองข้ ามปั ญหาที่วา่ อีก
ครึ่งหนึง่ มาจากตัวเราเอง คนเราที่เป็ นทุกข์เพราะ
ความคาดหวังของตัวเราเอง และเมื่อไม่เป็ นไปตาม
ความคาดหวัง ก็ผิดหวังและเป็ นทุกข์
ลองดูซิค่ะว่ า คนที่อยูข่ ้ างๆเรานัน้ ไม่วา่ จะเคียงข้ างกัน
มานานแล้ ว หรื อว่าเพิ่งจะมาเคียงๆกัน มีลกั ษณะแบบ
ใดใน 6 คนนัน้ บางคนอาจเจอหลายแบบ ในคนคน
เดียวกัน เราใช้ วิธีอะไร ในการอยูร่ ่วมกันกับเขามาได้
นานขนาดนัน้ แล้ วที่ผา่ นมา เรากับเขามีความสุขกันดี
ไหม ควรจะปรับอะไรอีกไหม ที่จะทําให้ เราอยู่กนั อย่าง
ราบรื่ น และมีความสุขมากขึ ้น ฝากไว้ ด้วยนะค่ะ....
เรี ยบเรี ยง โดย ญาณพัช
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เมื่อลูกรัก.....On Board
 เด็กสี่ในสิบคนไม่ได้ รับการจัดการปกป้องใน
รถยนต์อย่างถูกต้ อง
 เก้ าอี ้นิรภัยสําหรับเด็กเล็กต้ องวางในตําแหน่ง

 หากไม่ได้ จดั ให้ เด็กนัง่ ในเก้ าอี ้นิรภัยสําหรับเด็ก
จะทําให้ เด็กตกอยูใ่ นความเสี่ยงที่จะได้ รับ

หันไปข้ างหลังเท่านัน้

บาดเจ็บสาหัสหรื อเสียชีวิตเพิ่มขึ ้นถึงเจ็ดเท่า

 ห้ ามวางเก้ าอี ้นิรภัยสําหรับเด็กไว้ บนที่นงั่

 ทุกๆ ปี จะมีเด็กเกือบ 500 คนได้ รับบาดเจ็บ

ด้ านหน้ าของตัวรถที่มีถงุ ลมนิรภัยติดตังไว้
้ ในกรณี

จากอุบตั เิ หตุทางรถยนต์

นี ้ เก้ าอี ้นิรภัยสําหรับเด็กต้ องวางไว้ เบาะหลังรถ

ระเบียบข้ อบังคับสาหรับสวิตเซอร์ แลนด์ มีผล

เท่านัน้

บังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 เมษายน 2010: มาตราที่ 3a VRV

 เปลี่ยนขนาดเก้ าอี ้นิรภัยให้ ใหญ่ขึ ้น ต่อเมื่อ

ว่าด้ วยระเบียบข้ อบังคับการจราจรทางบกของสวิส

ศีรษะของเด็กสูงกว่าด้ านบนของเก้ าอี ้เท่านัน้ ไม่

 อุปกรณ์ควบคุมที่เหมาะสม (ยกตัวอย่างเช่น

จําเป็ นต้ องเปลี่ยนขนาดเก้ าอี ้หากเท้ าของเด็กยาว

เก้ าอี ้เสริมเดี่ยวๆ หรื อพร้ อมด้ วยอุปกรณ์ปกป้องศีรษะ)
ซึง่ ได้ รับการยอมรับตามระเบียบของ ECE-convention
Nr. 44 ต้ องมีการใช้ พร้ อมทังเข็
้ มขัดนิรภัยแบบสามจุด

กว่าขอบเก้ าอี ้
เด็กขนาดกลาง
(กลุ่ม1 : นา้ หนัก 9–18 กิโลกรัม, อายุ 3-4ปี )

สําหรับการขับขี่ที่มีเด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี ร่วมเดินทาง
 ตัวเลขสองตัวแรกในเลขรหัสบนแผ่นป้าย ECE
ต้ องเป็ นเลข 03 หรื อ 04 (ดูภาพประกอบ)
ECE - R 44
universal
9-18 kg
E1
04 30 10 27

 บนเก้ าอี ้ที่มีเฉพาะสายพาดเอว (ในรถรุ่นเก่า

 ทําให้ มนั่ ใจว่าเก้ าอี ้นิรภัยสําหรับเด็กติดตังกั
้ บ

หรื อรถบัสขนาดเล็ก) เฉพาะเด็กที่มีอายุไม่เกิน 7 ขวบ

รถอย่างมัน่ คง (ระวังอย่าติดตังแบบหลวม)
้

เท่านันที
้ ่ต้องใช้ เก้ าอี ้นิรภัยสําหรับเด็ก

 เปลี่ยนขนาดเก้ าอี ้ก็ตอ่ เมื่อศีรษะของเด็กอยู่

เด็กเล็ก

เหนือด้ านบนของเก้ าอี ้เท่านัน้

(กลุม่ 0+: นํ ้าหนัก 0–13 กิโลกรัม, อายุ 1-2 ปี )
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เด็กโต
(กลุม่ 2/3: นํ ้าหนัก 15–36 กิโลกรัม,หรื อมากกว่า, อายุ 5-12 ปี )

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.kindersitze.tcs.ch
แปลโดย วีรณา สินสวัสดิ์ ฟอเรอร์
เรี ยบเรี ยงโดย โรส

 เด็กอายุถึง 12 ปี หรื อสูง 150 ซม. (หรื อครบ
เกณฑ์อย่างใดอย่างหนึง่ ก่อน) จําเป็ นต้ องมีเก้ าอี ้
เสริม แบบที่ชว่ ยปกป้องศีรษะและให้ ความสบาย
ด้ วยจะดีที่สดุ
 เก้ าอี ้เสริมแบบที่ดีคือราคาไม่แพงและ
สอดคล้ องกับระเบียบข้ อบังคับที่ออกมาล่าสุด บาง

ปฏิทนิ กิจกรรมหญิงไทย ปี 2014

แบบที่แพงกว่าและประกอบไปด้ วยที่ชว่ ยปกป้อง
ศีรษะ บางครัง้ ไม่ได้ ชว่ ยปกป้องมากกว่าแบบปกติ
 ทําให้ มนั่ ใจว่าสายรัดเข็มขัดนิรภัยติดตังอย่
้ าง
ถูกต้ องและปลอดภัย
 เก้ าอี ้ที่ปลอดภัยที่สดุ สําหรับเด็กโตคือเก้ าอี ้

วันอาทิตย์ ท่ ี

ที่ Eglise française réformée

4 พฤษภาคม 2014

Predigergasse 3, 3011 Bern

เวลา 09.30-17.00 น.

ประชุมสามัญประจําปี

ด้ านหลังของรถยนต์

วันอาทิตย์ ท่ ี

ต่ อไปนีค้ ือสิ่งที่ควรเฝ้าระวังในทุกกรณี
 ปฏิบตั ิตามคูม่ ือและคําแนะนําจากบริษัท

7 กันยายน 2014
เวลา 09.30-17.00 น.

รถยนต์ในการติดตังเก้
้ าอี ้นิรภัยสําหรับเด็ก

ที่ Pfrundhaus Kirchlindach,
Lindachstrasse 14,
วันสังสรรค์ครอบครัวหญิงไทย

 มีเก้ าอี ้นิรภัยสําหรับเด็กจํานวนไม่มากเท่านันที
้ ่
สามารถติดตังเข้
้ าเข็มขัดนิรภัยแบบสายพาดเอวได้
 เก้ าอี ้นิรภัยสําหรับเด็กต้ องถูกปรับให้ เป็ นไป
ตามขนาดตัวของเด็ก
 สายเข็มขัดนิรภัยต้ องรัดเพื่อปกป้องความ
ปลอดภัยของเด็ก (ถอดเสื ้อกันหนาวออก ถ้ าหากเสื ้อมี
ส่วนในการทําให้ การปกป้องตัวเด็กลดลง)
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จากวันนัน้ …. ถึงวันนี ้ 15 ปี แล้ วซินะ

จนบัดนี ้ เรามีสมาชิกกว่า 400 คนทัว่ ประเทศ และใน
จํานวนนี ้ มี 27 ท่าน ที่ให้ การสนับสนุนเรามาอย่าง

โดย เฟรา ฮีรชิ
จากวันนัน...23
้
กันยายน พ.ศ. 2541 (ค.ศ.1998) พี่ๆ
หญิงไทยผู้เห็นและตระหนักถึงปั ญหาของหญิงไทยใน

มัน่ คงตังแต่
้ ก่อตัง้ มีหลายท่าน ที่เป็ นผู้ร่วมก่อตัง้
สมาคมขึ ้นมาด้ วยกัน และร่วมทํางานเป็ น
คณะกรรมการ บางท่าน ได้ สละภารกิจการเป็ น
คณะกรรมการเพื่อไปทําหน้ าที่อื่นๆ แต่ยงั เป็ นสมาชิก
ผู้ให้ ความช่วยเหลืออยูเ่ บี ้องหลัง จนถึงวันนี ้ ยังมีผ้ เู ริ่ม
ก่อตังเหลื
้ อสามท่าน ที่ยงั ทําหน้ าที่เป็ นกรรมการบริหาร
สําคัญของสมาคมฯ เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ตอ่ ไป

สวิตเซอร์ แลนด์ ได้ พร้ อมใจกันเข้ าร่วมสัมมนา เพื่อ
วิเคราะห์ความเป็ นอยูข่ องหญิงไทยในสวิตฯ โดยได้ รับ
การสนับสนุน จากท่ านเอกอัครราชทูต ดอน ปรมัติ
วินัย และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
ผลของวันนัน้ คือ การรวมพลังกันเพื่อลดและ
แก้ ปัญหาต่างๆ โดยการจัดตัง้ “กลุม่ หญิงไทยเพื่อ
หญิงไทย ในสวิตเซอร์ แลนด์ขึ ้น “ เมื่อ วันที่ 22 ตุลาคม
2541 (ค.ศ.1998) และได้ จดั ตังเป็
้ นสมาคมนิติบคุ คล
ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ สมาพันธรัฐ
สวิสเมื่อ 19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2542 (ค.ศ.1999)
ตังแต่
้ นนมา
ั ้ สมาคมฯ มีเพื่อนชาวไทย และเทศ สมัคร

ในโอกาสที่ปีนี ้ จะครบรอบ 15 ปี ของสิ่งที่พี่ๆ ได้ ร่วมมือ
กันก่อตังขึ
้ ้นมา ดิฉนั ในฐานะตัวแทนคนไทย คนหนึง่ ที่
อาศัยอยูท่ ี่นี่ ต้ องกล่าวว่า “ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้ ทํา
ให้ เกิดสิ่งดีๆ สิ่งนี ้ขึ ้น กับคนไทยในวันนี ้ เพราะถ้ าไม่มี
วันนัน้ ก็คงไม่เกิดวันนี ้ขึ ้นมาได้ ” เพื่อเป็ นการแสดง
ความขอบคุณ และประกาศเกียรติคณ
ุ ถึงการให้ ความ
สนับสนุนการทํางานของพวกเรา จึงขออนุญาตนํา
รายชื่อสมาชิกทัง้ 27 ท่าน ซึ่งอยูก่ บั สมาคมฯมาตังแต่
้
เริ่มก่อตัง้ มากล่าวไว้ ณ ที่นี ้ค่ะ

เป็ นสมาชิก เพื่อสนับสนุนการทํางานของเราตลอดมา
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รายชื่อผู้เป็ นสมาชิกตังแต่
้ เริ่ มก่อตังสมาคมหญิ
้
งไทยเพื่อหญิงไทย จนถึงปั จจุบนั
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ชื่อ สกุล
Anne Joss
Aranya Udry
Chorthip Koller
Daorung Widmer-Rungrueng
Duanghatai Frech
Jaratluck Richard-Srisaenyong
Jaree Keller
Kuwanlaya Rieder
Nirath Müller
Nittaya Corten
Nittaya Schindler
Nonglak Trepp
Phut Gehrig-Moolngam
Pittaya Paulak
Pranee Nigg
Pusita Huber
Saengchan Stadelmann
Saiyud Steiger
Siranee Quiblier-Peethong
Somkid Kongpaisan Früh
Somkid Niffenegger
Srisamorn forster
Srisamorn Meyer-Jarurungsiratana
Suban Schärer
Sukalaya Etler
Uraiwan Jakob-Dorkmal
Yupaporn Candoni

เมือง
Bottmingen
Bern
Zürich
Chur
Männedorf
Müri
Burgdorf
Kirchlindach
Schafthausen
Baar
Bülach
Chur
Oberwichtrach
Langwiesen
Buttikon
Kloten
Bern
Adliswil
Zürich
Adliswil
Bätterkinden
Bern
Zürich
Müri
Basel
Wichtrach
Subingen

และต้ องขอขอบคุณสมาชิกปั จจุบนั และ รวมทังสมาชิ
้
กที่เคยเป็ น มากกว่า 1’000 (หนึง่ พัน) คน ที่สนับสนุนการ
ทํางานของเรา...ไม่มีทา่ น ก็อาจไม่มีเรา ค่ะ....
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ผู้เติมความสุขทางด้ านรสชาติและอร่อยโดนใจพวกเรา
คือ คุณประทุม แหวนทองคํา
ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

หมอทาใจให้ ใสปิ๊ ง
ชื่อหมอเบิร์ทหรื อแพทย์หญิงอภิสมัย ศรี รังสรรค์ นามนี ้

วันสังสรรค์ ครอบครัวไทย

เป็ นที่ร้ ูจกั กันมานานในประเทศไทย เนื่องจาก

วันอาทิตย์ที่ 1กันยายน ที่ Kirchlindach เริ่มเวลา

ความสามารถในสาขาอาชีพและกิจกรรมอื่น เช่น เขียน

10.00 น. หลังจากประธานแนะนําพิธีกรต่อสมาชิกและ

ตําราเกี่ยวกับสุขภาพจิต เป็ นโฆษกทีวี เป็ นอดีต

ท่านที่สนใจ ซึง่ พร้ อมใจกันมาเต็มห้ องสัมมนา รวมทัง้

นางสาวไทย

ข้ าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น คุณหมอ

วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2013 คุณหมอเดินทางมาถึงสวิต

ให้ ทกุ ท่านแนะนําตัว

ฯ ตามคําเชิญของสมาคมหญิงไทยฯ เพื่อนําสัมมนาเชิง

คุณหมอผู้มีบคุ ลิกภาพอบอุ่น ใจดี สุภาพอ่อนโยน จึง

ปฏิบตั ิการ หัวข้ อ “สุขใจในต่างแดน...ชีวิตคูส่ อง

ทําให้ เป็ นคุณหมอในดวงใจ เมื่อมีความทุกข์เกิดขึ ้น จึง

วัฒนธรรม”

เกิดความไว้ วางใจ กล้ าเปิ ดเผยและเล่าให้ หมอฟั ง
มีการบรรยายทางวิชาการ เพื่อให้ ทกุ คนได้ มีสว่ นร่วม

เริ่มวันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม ที่ซูริค เป็ นงานสัมมนาเล็กๆ

จึงการแบ่งกลุม่ ทํางาน โดยให้ โจทย์ มีตวั อย่างให้ แต่ละ

แต่คณ
ุ ภาพเข้ มข้ น ผู้ร่วมกิจกรรมได้ เสวนากับคุณหมอ

กลุม่ เลือกชายที่คิดว่าจะอยูก่ นั ได้ น่าสนใจมากเราเลือก

อย่างใกล้ ชิด และคุ้มค่าที่สละเวลาไปร่วมงานทังวั
้ น

ไม่เหมือนกันเลย แต่ละกลุม่ ต่างก็มีเหตุผลในการเลือก

โดยเฉพาะการปรึกษาส่วนตัว คุณหมอเจาะใจแต่ละคน

มีการเปิ ดอภิปราย บรรยากาศในห้ องสัมมนาผ่อน

ได้ ทราบซึ ้ง จนบางคนบอกพวกเราว่าคนอะไรจะงาม

คลาย สนุกสนาน เต็มไปด้ วยมิตรภาพ เราร่วมกระชับ

พร้ อมทุกอย่างได้ ขนาดนี ้

ความสัมพันธ์ให้ ยงั่ ยืนต่อไป

ภาคบ่ายคุณหมอทํางานต่อจนถึงสองทุม่ กว่า เพราะมีผ้ ู

เวลาเรามีน้อยจึงไม่สามารถบริการปรึกษาส่วนตัวได้

ขอปรึกษาส่วนตัวหลายคน กว่าจะได้ เวลาเดินทาง

หมดทุกคน ปี หน้ าจะพยายามขยายเวลาเพิ่มขึ ้น

กลับเบิร์น

กิจกรรมดีๆแบบนี ้เราควรบอกกันต่อ ถ้ าได้ ฟังโดยตรง

งานวันนี ้ผู้ให้ ความช่วยเหลือ ในการจัดสถานที่ คือคุณ
ดวงใจและสามี Pirmin Rogatsch ตังแต่
้ ก่อนเริ่มงาน
จนถึงความสะอาด ก่อนจะปิ ดงาน

สามารถนําไปปฏิบตั ใิ ช้ ในชีวิตประจําวันได้
ผู้ร่วมสัมมนาได้ ซกั ถามและแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นที่พดู คุยมาทังวั
้ น ตลอดจนเรื่ องอื่นๆที่อยากรู้
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สรุป ความรักถือเป็ นเรื่ อง “ไร้ พรมแดน” พวกเราต่างก็มี

ใบสมัครสมาชิก

คนข้ างเคียงเป็ นคนต่างชาติ (ไม่ใช่คนต่างหน้ า)

สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย

ถ้ ามีใครถามว่าอาหารที่ไหนอร่อยที่สดุ ตอบได้ เลย ที่
งานวันสังสรรค์ครอบครัวสมาคมหญิงไทยฯ ครบทุก
รสชาติ ล้ นโต๊ ะอาหาร และย่างสดเดี๋ยวนัน้ จากคุณ

ในสวิตเซอร์ แลนด์
ชื่อ.........................................................................

วาณี ทุกปี ไม่เคยพลาด คุณกอบกุล (เก๋) ซึง่ แต่ละปี

นามสกุล.................................................................

เปลี่ยนเมนูใหม่ๆ ปี หน้ าท่านใดอยากแสดงความ

ชื่อคูส่ มรส...............................................................

สามารถให้ ผ้ รู ่วมสังสรรค์ได้ ขอสูตรลับในการปรุงอาหาร
ยินดีต้อนรับเข้ าสู่วงการ

ที่อยู.่ .(ถนน)...........................................................

หญิงไทยสัญจร

เมือง......................................รหัสไปรษณีย์.............

ยังนะคะ ยังไม่หมด วันเสาร์ ที่ 7 กันยายน 2013 เราไป

โทรศัพท์.................................................................

สัมมนาที่บาเซิลต่อ ไม่เหนื่อยเลย สมาคมหญิงไทยฯ

อีเมล์.......................................................................

ไม่ได้ มีเฟรนไชส์อยูท่ วั่ ไปนะคะ แต่เราเป็ นพันธมิตร
ทํางานร่วมกันด้ วยความสามัคคี คุณสุนทรี ย์(คุณน้ อย)
คุณลําเจียก(คุณเหมียว) พร้ อมคณะทําหน้ าที่เจ้ าภาพ
ได้ เริ่ด ขอบคุณมากค่ะ

ลายมือชื่อ................................................................
วันที่........................................................................
โปรดส่งใบสมัครนี ้ ไปที่ Verein Thai Frauen für Thai

หัวข้ อการเสวนา เรื่ องบํานาญ เงินช่วยเหลือประเภท
ต่างๆ ฟั งตังไม่
้ ร้ ูกี่ครัง้ แล้ วแต่ไม่เคยเบื่อกันเลย เรื่ องเงิน
นี่นา ใครๆก็ชอบฟั ง คําถามสุดฮิตก็ ฉันจะได้ สว่ นแบ่ง
เท่าไร รู้ไว้ มากๆนัน่ แหละดีแน่ รู้เขารู้เรา
ตลอดปี 2013 สมาคมหญิงไทยฯเดินสายไปสัมมนา
หลายเมืองในหัวข้ อ สิ่งควรรู้ก่อนย้ ายกลับไปอยู่

Frauen, Postfach 11, 3038 Kirchlindach
โปรดสัง่ จ่ายที่ PC Konto: 87-677365-7
IBAN : CH26 0900 0000 8767 7365 7
ค่าบํารุงสมาชิก รายบุคคล กลุม่ ชมรม ห้ างร้ านและ
องค์กรต่างๆ ปี ละ 50 ฟรังค์สวิส

เมืองไทย และที่บาเซิลเราได้ นําสัมมนาเรื่ องนี ้ด้ วย ซึง่

ท่านจะได้ รับ วารสารรวงข้ าว 3 ฉบับต่อปี เข้ าร่ ว ม

ได้ รับความสนใจอย่างยิ่ง มีคําถามมากมาย

สัมมนา ร่ วมกิจกรรมต่างๆ รวมทัง้ ได้ รับข้ อมูลความรู้

บ้ านเมืองของใคร ใครย่อมรักและผูกพัน รวมทังหมาย
้
มัน่ ว่าจะกลับไปอาศัยอยู่ตราบชัว่ อายุขยั

ต่างๆ โดยมีคา่ สมาชิกเป็ นรายได้ ที่สมาคมฯนํามาใช้ ใน
การจัดทําเอกสารและกิจกรรมต่างๆสําหรับสมาชิก
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