งานครบรอบวันเกิด.. ฉลองรับเครือ่ งราชฯ และ
รางวัล ตาราอวอร์ด (รางวัลปลุกหัวใจสังคม ด้วยหัวใจโพธิสตั ว์)จากคุณแม่ชศี นั สนีย์
ของประธานสมาคมหญิงไทยเพือ่ หญิงไทย คุณจารีย์ เคลเลอร์ คีรโี ต
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2013
ที่ Pfrundhaus Kirchlindach เมืองเบิร์น

เพลิดเพลิน กับอาหารแสนอร่อย

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 16

RUANG KHAO
เมษายน 2557 / April 2014

กฎหมายใหม่ เริ่มใช้ มกราคม 2014
เมื่อไหร่หนอ จะได้สัญชาติสวิส
ความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียน มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
เรื่องที่ควรแบ่งปัน
พลังสตรี

เมือ
่ วันที่ 31 ธ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห
่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล ้าฯ พระราชทาน
ั ราช 2557
ส.ค.ส. 2557 ให ้แก่ประชาชนชาวไทย เนือ
่ งในโอกาสขึน
้ ปี ใหม่พท
ุ ธศก
ี าว ณ พระตาหนักเปี่ ยมสุข
เป็ นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ ทรงประทับพระเก ้าอีส
้ ข
วังไกลกังวล หัวหิน ทรงฉายกับคุณทองแดง สุนัขทีท
่ รงเลีย
้ งมาตัง้ แต่ปี 2541
ื้ สเี หลือง หมอบอยูแ
สวมเสอ
่ ทบพระบาทด ้านขวา
พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยูห
่ วั พระราชทานพระราชดารัส แก่ประชาชนชาวไทย
ั ราช 2557 ณ วังไกลกังวล หัวหิน ความว่า
ในโอกาสขึน
้ ปี ใหม่ พุทธศก
“ประชาชนชาวไทยทัง้ หลายบัดนีถ
้ งึ วาระจะขึน
้ ปี ใหม่ ข ้าพเจ ้าขอสง่ ความปรารถนาดี
มาอวยพรแก่ทา่ น ทุกๆคนให ้มีความสุข ความเจริญ และความสาเร็จ สมประสงค์
ในสงิ่ ทีป
่ รารถนา ความปรารถนาของทุกๆคน คงไม่แตกต่างกันนัก
คือ ต ้องการให ้ตนเอง มีความสุข ความเจริญ
และให ้บ ้านเมืองมีความสงบ ร่มเย็น
ในปี ใหม่นี้ จึงขอให ้ท่านทัง้ หลาย รักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต
ให ้สมบูรณ์แข็งแรง เพือ
่ ให ้สามารถปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีไ่ ด ้เต็มกาลัง ข ้อสาคัญ จะคิดจะทาสงิ่ ใด
ให ้นึกถึงสว่ นรวม และความเป็ นไทยไว ้เสมอ งานของตน และงานของชาติ
จักได ้ดาเนินก ้าวหน ้าไป โดยถูกต ้อง เทีย
่ งตรง ไม่ตด
ิ ขัด และบรรลุถงึ ประโยชน์
เป็ นความสุข ความเจริญ และความสงบร่มเย็น ดังทีท
่ ก
ุ คนตัง้ ใจปรารถนา”
ั ดิส
ิ ธิ์ จงคุ ้มครองรักษาท่านทุกคน
ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสงิ่ ศก
์ ท
ให ้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให ้มีความสุขกายสุขใจ ตลอดศกหน ้านี้ โดยทั่วกัน.

คณะกรรมการสมาคมหญิงไทยเพือ่ หญิงไทย และสมาชิก
ร่วมถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
เนือ่ งในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา
จัดโดย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น นาโดย ฯพณฯ เฉลิมพล ทันจิตต์ และภริยา
4 ธันวาคม 2013 ที่ โรงแรม Bellevue กรุงเบิร์น

งามอย่างมีคณ
ุ ค่า ด้วยเครื่องแต่งกายแบบไทยๆ

รวงข้าว
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สมาคมหญิงไทยเพือ่ หญิงไทย สวิตเซอร์แลนด์
Verein Thai Frauen für Thai Frauen
Postfach 11, 3038 Kirchlindach
Tel. +41 79 649 34 32
PC-Konto: 87- 677365 -7
IBAN : CH26 0900 0000 8767 7365 7
http://www.thaifrauenverein.ch
E-Mail: vorstand@thaifrauenverein.ch
เฟสบุ๊ค สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย:
http://www.facebook.com/thaifrauen.swiss
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บทบรรณาธิการ
สวัสดีคะ่ ท่านผู้อา่ นที่รัก
เพื่อความเป็ นสิริมงคล ของพวกเรา วารสารรวงข้ าว ฉบับปฐมฤกษ์ ของปี ที่ 16 นี ้ จึง
ได้ นา ส.ค.ส. และ พระราชดารัส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้ าฯ พระราชทานให้ แก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในโอกาสขึน้ ปี ใหม่พุทธศักราช
2557 มาให้ พวกเราได้ น้อมรับมาใส่เกล้ า ใส่กระหม่อม เพื่อใช้ ในการนาทางชีวิต
ประเทศไทย มีเรื่ องราวการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อเป็ นประชาคมอาเซียน กาลังมาแรง
พวกเราคนไกลบ้ าน ควรรู้ไว้ บ้างก็ดี เผื่อใครมีลกู หลาน จะได้ ชว่ ยกันส่งเสริม
เรื่ องของกฎหมาย ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นคาสัง่ ข้ อห้ าม เป็ นกฎเกณฑ์ ข้ อบังคับที่ใช้ เพื่อให้ คนในสังคมอยู่ร่วมกัน อย่างเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้ อยสงบสุข เราในฐานะประชาชน ผู้อยู่ภายใต้ กฎหมาย เราจึงต้ องเคารพ และปฏิบตั ิตามที่กฎหมาย
กาหนดไว้ ปี นี ้ ที่สวิตฯมีประกาศใช้ กฎหมายใหม่หลายเรื่ อ ง พวกเราที่อาศัยอยู่ที่นี่ก็มีความจาเป็ นต้ องรู้ ไว้ เพื่อเราจะ
ได้ ไม่ทาผิดกฎหมาย เพราะผลของมัน พวกเราคงรู้กนั ดี ว่าพอจะมีอะไรบ้ าง หนักเบาแตกต่างกันไปนะคะ
สาหรั บผู้ที่ ก าลัง จะขอสัญ ชาติส วิ ส มี ข่า วมาบอกด้ วย ว่า เราจะต้ องมี การทาแบบทดสอบความรู้ ต่างๆ
มากมาย เกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เราจึงได้ นาเสนอเรื่ องราวใครเป็ นใครในคณะรัฐมนตรี ให้ ได้ ร้ ูจกั หน้ าค่าตา
กันไว้ ด้วย
นอกจากนีเ้ รายังได้ รับเกียรติจาก สถาปนิกหนุ่ม และเด็กวัด(เขาเรี ยกตัวเองอย่างนี ้) มาแบ่งปั นเรื่ องราวใน
คราวที่เขาได้ มาเยือนสวิตฯ ในฐานะคณะทางานเพื่อ การให้ ความรัก ความเมตตา การให้ อภัย การให้ โอกาสคน "ทุก
ประเภท" โดยไม่เลือกเบื ้องหลัง และสิ่งที่นาเสนอ สามารถนาไปใช้ ได้ ทวั่ ไป ไม่ใช่เรื่ องของศาสนา แต่เป็ นวิธีการปฏิบตั ิ
ของมนุษย์ ทัว่ ไป เพื่อสร้ าง "สันติ " ในโลกนี ้
นามปากกา โยทะกา เป็ นนักเขียนหน้ าใหม่ สาหรับเรา แต่เก่ามาจากเยอรมัน ได้ มาเล่าเรื่ องราวของการได้
เป็ นแค่บคุ คลเกรด B เรื่ องราวเป็ นอย่างไรติดตามอ่านกันต่อไปค่ะ
คอลัมน์ถามมา ตอบไป กลับมาให้ บริ การอี กครั ง้ จากพี่หญิ งไทยของเรา และยัง มีเรื่ องราวที่น่าสนใจอี ก
มากมาย จากนักเขียนรุ่นแรกแย้ ม
ท้ ายนี ้ พวกเราชาวสมาคมหญิงไทยฯ ต้ องขอขอบคุณ คุณสมบัติ มากลัน่ –เรอบิเย (พี่แหวว) ที่กรุณาเข้ าร่วม
เป็ นที่ปรึกษาสมาคม เพราะที่ผา่ นมาพี่แหววช่วยเหลืองานสมาคมฯ อย่างสม่าเสมอ ก็เลยชวนมาเป็ นที่ปรึกษาซะเลย
เก็บมาฝาก "The secret to living the life of your dreams is to start living the life
of your dreams today, in every little way you possibly can." - Mike Dooley
เคล็ดลับของการใช้ ชีวิตตามความฝั นก็คือ การเริ่มต้ นใช้ ชีวิตกับความฝั นที่มีในวันนี ้
ทาสิ่งเล็ก ๆ ที่คุณสามารถทาได้
เป็ นกาลังใจสาหรับการเริ่มต้ นปี ใหม่ ด้ วยการทาตามฝั นของแต่ละท่านนะคะ
และมีความสุขทุกลมหายใจค่ะ
กุหลาบ ไทรโพธิ์ภู่ (saipopoo@gmx.ch มีอะไรให้ รับใช้ เขียนกันมาได้ นะคะ)
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สาสน์จากประธาน
สวัสดีคะ่ เพื่อนๆ ชาวไทยและสมาชิกหญิงไทย
เพื่อนที่รักทุกท่าน “วารสารรวงข้ าว” เป็ นโอกาสหนึ่ง เป็ นสื่ออย่างหนึ่ง ที่เรา
ชาวไทยในประเทศสวิตฯ สามารถสื่ อสารถึง กัน เป็ นเพื่ อนร่ วมทุกข์ ร่ วมสุข
ด้ วยกัน เพื่อนๆทุกคน สามารถเข้ ามามีส่วนในบทความ ไม่ว่าจะเป็ นการส่ง
บทความ หรื อการแสดงความคิดเห็น ทังทางจดหมาย
้
อีเมล์ หรื อทางโทรศัพท์
ในสถานการณ์ แห่งความวุ่นวายในบ้ า นเมืองของเรา และการอยู่ไกลบ้ าน เราย่อมมีความกังวล ความห่วงใย จึงขอ
เป็ นกาลังใจซึง่ กันและกันนะคะ สิ่งสาคัญที่อาจช่วยได้ คือ การดูแลกาย และใจ ของเรา ให้ ใจมีความมัน่ คง เชื่อมัน่ ว่า
เหตุการณ์จะต้ องคลี่คลายไปในทางที่ดี เร็วที่สดุ
หลายครัง้ เราลืมกาย ลืมใจ ตัวเอง โดยส่งออกไปถึงที่อื่น คนอื่น ไปกังวล เป็ นทุกข์ กับเรื่ องภายนอก จนลืม
ดูแลความทุกข์ ความสุขของตนเอง ของคนใกล้ ชิด โดยเฉพาะในครอบครัว เมื่อใดที่สงั คมครอบครัวเป็ นสุข สังคมที่
กว้ างขวางออกไปย่อมเป็ นสุขเช่นกัน
โครงการของสมาคมหญิงไทยฯ ในปี นี ้ เราจะเน้ นเรื่ องการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ
นอกจากนี ้ ต้ องการจะแบ่งปั นประสบการณ์ในความทุกข์ยากของเราหญิงไทย เมื่อได้ มาแต่งงาน แต่ถกู สามี
เอารัดเอาเปรี ยบ เหตุการณ์เช่นนี ้เริ่ มเพิ่มมากขึ ้น จึงอยากใช้ เป็ นอุทาหรณ์ว่า ให้ ศึกษาแน่นอนก่อนว่า คนที่เราจะ
แต่งงานด้ วยนันเป็
้ นอย่างไร ไม่คิดเพียงว่า ขอให้ ได้ แต่ง เพื่อได้ มาอยู่ที่นี่ เพราะคนที่จะทุกข์มากที่สดุ ก็คือตัวเรา ถาม
ตนเองก่อน จะทาอย่างไร ถ้ าภายในไม่ถึงหกเดือน สามีไล่ออกจากบ้ าน แล้ วเราก็ไม่มีงาน ไม่มีเงิน ไม่เข้ าใจภาษา
ท้ องถิ่น ข้ อคิดที่ขอฝากไว้ คือ ไม่มีสิ่งใดแน่นอน แล้ วถ้ าความไม่แน่นอนนันเกิ
้ ดขึ ้น คุณพร้ อมจะรับปั ญหานันอย่
้ างไร
ขอเป็ นกาลังใจ และหวังว่าปั ญหาเหล่านันจะไม่
้
เกิดแก่ทกุ คน ขอให้ ปีนี ้เป็ นปี แห่งความสุขของเพื่อนชาวไทย
ทุกคนค่ะ
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ความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียน
มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
โดย กลอยใจ

เมื่อนับถอยหลัง “คนไทย” มีเวลาเหลือไม่ถึงปี สาหรับ
เตรี ยมตัว เตรี ยมใจ ต้ อนรับการเปลี่ยนแปลงครัง้ ใหญ่
นั่น คื อ การที่ เ ราจะเป็ น ประชาคมอาเซี ย น (ASEAN
Community) นัน่ เอง ในขณะที่หลายคน ยังงงๆ อยู่ว่า
มันคืออะไร แล้ วเกี่ยวอะไรกับฉัน...รวงข้ าวฉบับนี ้ จึงขอ
นาเรื่ องนี ้มาเล่าสูก่ นั ฟั งค่ะ
เรามาท าความรู้ จัก กัน เลยว่า เป็ นมากัน อย่า งไร ถึ ง
ได้ มาเป็ นอาเซียน และกาลังจะเป็ นประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2558 นี ้
อาเซี ย น คื อ สมาคมประชาชาติ แ ห่ งเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อภาษาอังกฤษว่า “ASEAN” ซึ่ง
มาจากชื่อเต็มว่า “Association of Southeast Asian
Nations” เป็ นองค์ก ารระหว่า งประเทศระดับภูมิ ภ าค
ก่ อ ตั ง้ ขึ น้ เมื่ อวั น ที่ 8 สิ ง หาคม พ .ศ. 2510 โดย
ปฏิ ญ ญากรุ ง เทพ ซึ่ ง ลงนามโดยรั ฐ มนตรี ของ 5
ประเทศ ได้ แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ สิงคโปร์
และไทย ต่อมาประเทศบรู ไน เวียดนาม ลาว พม่า เข้ า
เป็ นสมาชิ ก และสุ ด ท้ าย คื อ กั ม พู ช าเป็ นสมาชิ ก
ประเทศที่ 10 เมื่อปี พ.ศ.2540
การร่วมกันก่อตังสมาคมนี
้
้ขึ ้นมา ก็เพื่อความร่วมมือใน
การเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม
วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธารงรักษา
สันติภาพและความมัน่ คงในภูมิภาค และเปิ ดโอกาสให้
คลายข้ อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติ

สมาคมประชาชาติแห่ง เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ นี ้ มี
สานักงานใหญ่ หรื อสานักเลขาธิการอาเซียน ทาหน้ าที่
ประสานงาน และดาเนินงานตามโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ ของสมาคมอาเซียน และเป็ นศูนย์กลางในการ
ติ ด ต่ อ ระหว่ า ง สมาคมอาเซี ย น คณะกรรมการ
ตลอดจนสถาบันต่าง ๆ และรัฐบาลของประเทศสมาชิก
ส านั ก เลขาธิ ก ารอาเซี ย น ตั ง้ อยู่ ที่ ก รุ ง จาการ์ ตา
ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย โดยมี หัว หน้ าส านัก งาน คื อ
“เลขาธิการอาเซียน” มีวาระการทางาน 5 ปี ปั จจุบนั
คือ นาย เล ลุง มินห์ ชาวเวียดนาม อยูใ่ นตาแหน่งตังแต่
้
1 มกราคม 2555
อาเซี ย นใช้ ภาษาอั ง กฤษเป็ นภาษาทางการ มี
ประธานอาเซียน เป็ นตาแหน่งสูงสุด มีวาระ 1 ปี โดย
ในปี 2557 ประธานอาเซียนคือ ประเทศพม่า อาเซียนมี
ประชากรทังหมด
้
601 ล้ านคน (ข้ อมูลปี 2553)
คาว่า “ประชาคม” ก็คือ การรวมทัง้ 10 ประเทศให้ เป็ น
เกือบเหมือนประเทศเดียวกัน คิดร่ วมกัน หลอมรวมตัว
ทุกมิติ ร่วมชะตากรรมเดียวกัน เป็ นหนึง่ ประชาคม เรี ยก
ความสัมพันธ์ ในภาพรวมทังหมดนี
้
้ว่าเป็ น “ประชาคม
อาเซียน” (แต่ทกุ ประเทศ ยังคงเป็ นประเทศเอกราช
เช่นเดิม ดูแลบริ หารปกครองประชาชนพลเมืองของตน
เป็ นสังคมประเทศตามเดิม ) จึงสร้ างคาขวัญเป็ นหลัก
นาทางว่าอาเซียนมี
“หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม”
(One Vision, One Identity, One Community)
อาเซี ย นตัง้ เป้าไว้ ต้องการทาให้ ส าเร็ จ ภายในปี พ.ศ.
2558 หรื อ ค.ศ. 2015
ดังนัน้ ในปี ที่ประเทศไทยรับหน้ าที่ ประธานอาเซียน
ปี 2552 ถึง 2553 อาเซียนได้ ประกาศ “แผนปฏิบัติ
การสู่ประชาคมอาเซียน 2552 - 2558” ซึ่งจัดแยก
แผนงานสร้ างประชาคมเป็ น 3 เรื่ องสาคัญพื ้นฐาน คือ :
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1. การเมืองและความมัน่ คง เสาหลักการเมือง เรี ยกว่า
“ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน”
2. สังคมและวัฒนธรรม เสาหลักสังคมและวัฒนธรรม
เรี ยกว่า “ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน”
3. เศรษฐกิจ เสาหลักเศรษฐกิจ เรี ยกว่า “ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน”
ทังสามเสาหลั
้
ก หรื อ สามประชาคมนี ้ เรี ยกรวมกันว่า
เป็ น “ประชาคมอาเซียน”
ในสามเสาหลักนี ้ ส่วนใหญ่เราจะได้ ยินกันบ่อยๆ ใน
เรื่ องของประชาคมเศรษฐกิจ แต่รวงข้ าวฉบับนี ้จะขอนา
เรื่ อง การศึกษา ซึง่ จัดอยูใ่ นประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรม ซึง่ จะมีบทบาทสาคัญที่จะส่งเสริมให้
ประชาคมด้ านอื่นๆมีความเข้ มแข็ง เนื่องจาก การศึกษา
เป็ นรากฐานของการพัฒนาในทุกๆ ด้ าน
ดังคากล่าวที่วา่ การศึกษา สร้ างคน คนสร้ างชาติ และ
ชาติสร้ างประชาคม.....(จาไม่ได้ วา่ ใครกล่าวไว้ )

การศึกษา ส่งเสริมการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต และการพัฒนา
สาขาอาชีพ
4. การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้ านการข้ ามแดนและ
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้ านการศึกษา
5. การสนับสนุนองค์กรเฉพาะสาขาอื่น ๆ
แล้ วผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องก็เอาทังห้
้ าข้ อนี ้ มาตีความ หา
กลวิธี เพื่อสูก่ ารปฏิบตั ิ
ประเทศไทย มี กระทรวงศึกษาธิการ เป็ นหน่วยงาน
หลักในการประสานงานด้ านการศึกษากับประเทศ
สมาชิกอาเซียน โดยพัฒนาโรงเรี ยนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาจากทุกภูมภิ าค เน้ นการเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอีก
1 ภาษา รวมทังเรี
้ ยนรู้วฒ
ั นธรรมของประเทศในกลุม่
อาเซียน สาหรับโรงเรี ยนที่อยู่ชายแดน ของประเทศ
เพื่อนบ้ าน เช่น ลาว พม่า กัมพูชา และมาเลเซีย ให้
เรี ยนภาษาของประเทศนันๆ
้ เพิ่ม
สานักงานบริหารการศึกษา ดาเนินการพัฒนาประเทศ
ไทยให้ เป็ นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค บริหาร
จัดการการศึกษาเป็ นเลิศสูส่ ากล และสามารถแข่งขันได้
ในระดับนานาชาติ

ความร่ วมมือด้ านการศึกษาอาเซียน
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ ร่วมกันจัดแผนงานด้ าน
การศึกษา ซึง่ เป็ นแนวทางความร่วมมืออาเซียนด้ าน
การศึกษา มีสาระสาคัญ 5 ประการ คือ
1. การร่วมมือกันสร้ างความตระหนักรู้
2. การเพิ่มการเข้ าถึงการศึกษาในระดับประถมและ
มัธยมศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา เพิ่มมาตรฐาน
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เรื่ องที่นกั เรี ยน นักศึกษารุ่นใหม่ ควรต้ องเตรี ยมตนเอง
เพื่อให้ มีความพร้ อมรับมือกับสถานการณ์ในอนาคต ก็
คือ
1. รู้ ภาษา เราควรรู้ทงภาษาของเรา
ั้
และสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ และถ้ าได้ ภาษาของอาเซียนอีกสัก
ภาษาจะดีมาก หรื ออาจเป็ นภาษาอะไรก็ได้ ที่เราสนใจ
เครือข่ ายมหาวิทยาลัยอาเซียน เป็ นโครงการร่วมมือ
ระดับอุดมศึกษาที่สาคัญของอาเซียน จัดตังขึ
้ ้นเมื่อปี
2538 สมาชิกของเครื อข่ายประกอบด้ วยมหาวิทยาลัย
ในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จานวน 26 แห่ง
10 ประเทศสมาชิก ที่ตงั ้ ของสานักงานเลขานุการ
เครื อข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน อยูท่ ี่จฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพื่อช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือด้ าน
การศึกษา การวิจยั การแลกเปลี่ยนความรู้ ซึง่ จะมีสว่ น
สาคัญในการพัฒนาของภูมิภาค กิจกรรมที่สาคัญของ
เครื อข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน เช่น การเชิญ
มหาวิทยาลัยชันน
้ าในภูมิภาคมาร่วมศึกษา วิจยั
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร การเรี ยนรู้ร่วมกัน
ผ่านระบบสารสนเทศ
ระบบการโอนหน่ วยกิต ในระดับอุดมศึกษาของ
อาเซียน เป็ นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยใน
เครื อข่ายอาเซียน โดยการยอมรับมาตรฐานระหว่างกัน
ในหลักสูตรวิชาต่างๆ ที่สอนเป็ นภาษาอังกฤษ ดังนัน้
นักศึกษาจึงสามารถโอนหน่วยกิต ของวิชานัน้ ระหว่าง
เครื อข่ายได้

2. เปิ ดใจกว้ าง พร้ อมเรี ยนรู้ และยอมรับความ
แตกต่าง ของคนในสังคม และวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ของเพื่อนบ้ าน
3. คิดได้ วิเคราะห์ เป็ น นอกจากการใฝ่ หาความรู้แล้ ว
เวลาที่เจออะไรใหม่ หรื อปั ญหา ก็ต้องมีความคิด เพื่อ
ปรับปรุง ริเริ่ม หรื อแก้ ไขอย่างรอบด้ าน วิเคราะห์ถกู ผิด
ได้
4. ปรับตัวได้ รู้จกั ฟั ง แล้ วคิด คิดแล้ วนาไปใช้ เพื่อ
ปรับตัวให้ อยูร่ อดในสังคม
5. พัฒนาและฝึ กทักษะ คนไทยเรามีนิสยั สบายๆๆ
ยืดหยุ่นได้ เป็ นพื ้นฐาน แต่เมื่อต้ องทางานร่วมกับ
ชาวต่างชาติ คนไทยมักมีปัญหา เช่น เรื่ องไม่ตรงเวลา
ไม่ชอบแสดงความคิดเห็น ไม่ชอบการทางานเป็ นทีม
เราจึงต้ องพัฒนา และฝึ กทักษะเหล่านี ้
6. การใช้ ส่ ือ ใช้ อินเทอร์ เน็ต ในการฝึ กเรี ยนภาษา หา
ความรู้ อ่านข่าว ให้ สมองได้ รับสิ่งที่ดี มีประโยชน์ ไม่ใช้

คราวนี ้ ในส่วนตัวของนักเรี ยน นักศึกษาเอง ก็ต้อง
เตรี ยมตัว เตรี ยมใจด้ วยเหมือนกัน งานจะสาเร็จได้ สอง
ฝ่ ายต้ องร่วมมือกัน
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เพื่อความบันเทิง สนุกสนาน เพียงอย่างเดียว
7. รู้ เชี่ยวชาญ คนไทยทาเป็ นทุกอย่าง แต่ไม่ได้ ดีสกั
อย่าง (ฉันก็เป็ น) รู้เพียงผิวเผิน ไม่ล ้าลึก แต่ในยุคนี ้ เรา
ต้ องรู้อะไร รู้ให้ จริง เป็ นผู้เชี่ยวชาญไปเลย ใครๆ ก็จะมา
หาผู้เชี่ยวชาญอย่างเรา แต่กว่าจะเป็ นผู้เชี่ยวชาญได้
เราต้ องค้ นหาตัวเองให้ เจอก่อน ว่าจะเป็ นผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านไหนดี แล้ วก็มงุ่ มัน่ บากบัน่ ไปให้ ได้
เด็กสามารถ สร้ างและฝึ กได้ แต่ผใู่ หญ่ ผู้ปกครองมีสว่ น
อย่างมากมาย ในการส่งเสริ ม สนับสนุน ลูกหลานของ
เรา ให้ มีความรู้ ความสามารถ ความฉลาด เท่าทัน
เพียงคุณสมบัติที่วา่ มานี ้ พวกเราก็มีความพร้ อมต่อการ
ที่ประเทศไทยก้ าวเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียนในปี 2558 ที่
จะถึงนี ้แล้ ว....

ที่มา: กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
http://th.wikipedia.org/wiki/สมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
http://www.nia.go.th/
กองอาเซียน 4 กรมอาเซียน สิงหาคม 2555
http://aec.rmutl.ac.th
http://www.dek-d.com/article/32236/

สิทธิ ประโยชน์ สาหรับผูอ้ าศัยในรัฐเบิร์น
สมาคมหญิงไทยฯ เป็ นองค์กรที่อยู่ในสวิตเซอร์ แลนด์ และเป็ น
องค์กรที่ชว่ ยเหลือ ดูแล และสนับสนุนให้ คนไทย ที่อาศัยอยูท่ ี่นี่
ได้ รับข้ อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินชีวิต
ประจาวัน เพื่อช่วยให้ ปรับตัว ในสถานที่ใหม่ได้ เร็ วขึ ้น แต่หาก
การมาที่นี่ แล้ วเกิดปั ญหาใดๆ สมาคมฯ ก็พร้ อมที่จะให้ ความ
ช่วยเหลือตามลาดับ ดังนัน้ เราจึงด้ รับเชิญให้ เข้ าร่วมประชุม
รับทราบข้ อมูลข่าวสารจากศูนย์สง่ เสริ ม ช่วยเหลือเรื่ องการ
ปรับตัว จากเมืองเบิร์น ทุกปี
ปี นี ้ เป็ นปี แรกที่ฉนั มีโอกาสได้ ไปร่วมงาน กับคนอื่นๆอีก
ประมาณ 80 คน ซึง่ เป็ นตัวแทนจากกว่า 20 ชาติ ในวันนันด้
้ วย
เวลากว่า 3 ชัว่ โมง ฉันได้ รับรู้ถึงสิง่ ต่างๆ ที่หน่วยงานช่วยเหลือ
ของเมืองเบิร์น ทีม่ อบให้ กบั คนต่างชาติ เพือ่ ให้ เขาเหล่านัน้ รู้จกั
ปรับตัว ใช้ ชีวติ ที่นี่ให้ มคี วามสุข ซึง่ ฉันพอจะสรุปให้ ฟังได้ ดงั นี ้
1. โครงการสาหรับผู้ปกครองที่มบี ตุ ร ก่อนวัยเรี ยน เพื่อเรียนรู้
ทากิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง บุตร รู้จกั การเล่นที่เสริ ม
ทักษะ ฝึ กการเล่นด้ วยกัน และมีกลุม่ สัมพันธ์ระหว่างครอบครัว
ผู้สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.primano.ch
2. โรงเรี ยนรับเลี ้ยงเด็ก (นอกเวลาเรี ยน) สาหรับเด็กอายุ
ระหว่าง 4-16 ปี ที่เข้ าโรงเรี ยนแล้ ว แต่หลังเลิกเรี ยน ผู้ปกครอง
ไม่สามารถดูแลบุตรของตนได้ สามารถนาบุตรไปฝากเลี ้ยงได้
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.bern.ch/tagesschule
3. การเข้ าร่วมกิจกรรมกีฬา หรื อสันทนาการต่างๆ โดย ไม่เสีย
ค่าใช้ จา่ ย เช่น กีฬากลางแจ้ งทังหลาย
้
ว่ายน ้า ในสระสาธารณะ
ที่มีถึง 4 แห่ง สาหรับเด็กๆ มีการเข้ าเรี ยนกีฬาฟรี ผู้สนใจดู
รายละเอียดเพิม่ เติมที่ www.bern.ch/sportamt
4. โครงการสาหรับผู้หญิง ที่มคี วามรู้ความสามารถ มี
การศึกษาดี มาจากบ้ านเกิด แต่โอกาสด้ านการทางานมี
ขีดจากัด เขามีโครงการช่วยเหลือ แนะนา เป็ นโครงการที่ใช้
เวลา 10 เดือน ผู้สนใจติดตามอ่านข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่
www.cdf-ch.org
นอกจากนี ้ยังมีการสนับสนุนด้ านอื่นๆ อีกมากมาย...
หาข้ อมูลได้ ที่ www.bern.ch/integration
ในรัฐอื่นๆ ก็มีหน่วยงานช่วยเหลือ
ทานองเดียวกันนี ้ ใครอยูท่ ี่ไหน หา
ข้ อมูลจากรัฐนันนะคะ
้
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ใครเป็ นใคร ในคณะรัฐมนตรี ประจาปี ค.ศ. 2014

คณะรัฐมนตรีและเลขา เรี ยงจากซ้ ายไปขวา: รัฐมนตรี Johann N. Schneider-Ammann, รัฐมนตรี Eveline
Widmer-Schlumpf, รองประธานาธิบดี และรัฐมนตรี Simonetta Sommaruga, ประธานาธิบดี Didier
Burkhalter, รัฐมนตรี Doris Leuthard, รัฐมนตรี Ueli Maurer, รัฐมนตรี Alain Berset,
และเสนาบดีประจาคณะรัฐมนตรี Corina Casanova

เมื่อ 4 ธันวาคม ค.ศ. 2013 ได้ มีการประชุมเลือกตัง้ เพื่อเปลี่ยนวาระ หน้ าที่ ในการปฏิบตั งิ าน และความรับผิดชอบ
ในกระทรวงต่างๆ ของคณะรัฐมนตรี ในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เพื่อทางานในปี ค.ศ.2014 โดยตาแหน่ง
ประธานาธิบดี เลือกมาจากคณะรัฐมนตรี ที่มีอยู่ 7 คน ซึ่งตาแหน่งประธานาธิบดีนี ้ มีวาระ 1 ปี ตามรัฐธรรมนูญของ
สมาพันธรัฐสวิส ตาแหน่งประธานาธิบดี ไม่ได้ ถือเป็ นประมุขของประเทศ ไม่ได้ เป็ นหัวหน้ า หรื อมีตาแหน่งสูงกว่า
คณะรัฐมนตรี คนอื่นๆ แต่เป็ นตาแหน่งเพื่อมาทาหน้ าที่ เป็ นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรี เป็ นตัวแทนของ
คณะรัฐมนตรี ในการแสดงปาฐกถาพิเศษ เนื่องในวันปี ใหม่ และวันชาติ นอกจากนัน้ ยังทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนในการ
ต้ อนรับแขกบ้ าน แขกเมืองอย่างเป็ นทางการ และรวมถึงการเข้ าร่วมประชุมประจาปี ขององค์การสหประชาชาติ ซึง่ ใน
ปี ค.ศ. 2014 นี ้ นาย Didier Burkhalter ได้ รับเลือกให้ ดารงตาแหน่งประธานาธิบดี นาง Simonetta Sommaruga
ได้ รับเลือกให้ ดารงตาแหน่งรองประธานาธิบดี และ Corina Casanova เป็ นเสนาบดีคณะรัฐมนตรี ทาหน้ าที่
ประสานงานระหว่างกระทรวงต่างๆ โดยจะเข้ าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี และสามารถให้ คาแนะนาปรึกษาต่อ
คณะรัฐมนตรี ได้
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คณะรัฐมนตรีสมาพันธรัฐสวิส – Swiss Federal Council ค.ศ. 2014
ชือ
วันเดือนปี เกิด

วันที่เริ่มปฏิบัติ
หน้ าที่ใน
คณะรัฐมนตรี

พรรคที่สังกัด

Didier Burkhalter
เกิด 17 เม.ย 1960

16 กันยายน 2009

FDP

Simonetta Sommaruga
เกิด 14 พ.ค 1960

22 กันยายน 2010

SP

Bern
(BE)

รองประธานาธิบดี
และดูแลงานกระทรวง
ยุติธรรมและตารวจ

Eveline WidmerSchlumpf
เกิด 16 มี.ค 1956

12 ธันวาคม 2007

BDP

Graubünden
(GR)

กระทรวงการคลัง

22 กันยายน 2010

FDP

Bern
(BE)

ดูแลงานด้ านเศรษฐศาสตร์
การศึกษา และการวิจยั

Aargau
(AG)

ดูแลงานกระทรวง
สิง่ แวดล้ อม การขนส่ง
และพลังงาน

Johann N. SchneiderAmmann
เกิด 18 ก.พ 1952
Doris Leuthard
เกิด 10 เม.ย 1963

14 มิถนุ ายน 2006

CVP

มาจากรัฐ

ภาระและหน้ าที่

Neuenburg
ประธานาธิบดี และ
(NE)
ดูแลงานการต่างประเทศ

Ueli Maurer
เกิด 01 ธ.ค 1950

10 ธันวาคม 2008

SVP

Zürich
(ZH)

ดูแลงานกระทรวงกลาโหม
งานป้องกันประเทศ
และการกีฬา

Alain Berset
เกิด 09 เม.ย 1972

14 ธันวาคม 2011

SP

Freiburg
(FR)

ดูแลงาน
กระทรวงมหาดไทย

แปล เรี ยบเรี ยงโดย ลาดวน
ที่มา : http://www.admin.ch/
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เมื่อไหร่หนอ จะได้สัญชาติสวิส โดย เฟรา ฮีรชี
ฉันตังใจไว้
้ แน่วแน่วา่ เมื่อฉันมีคณ
ุ สมบัตคิ รบ ที่สามารถ
ยื่นเรื่ องขอเป็ นคนสัญชาติส วิส ได้ ฉันจะทา เพราะได้
เห็นแต่สิ่งที่ ดี มีประโยชน์ ที่จะเกิดกับตัวเอง ตัวอย่าง
ง่ายๆสาหรับคนชอบท่องเที่ยวอย่างฉัน คือ ฉันอยากไป
เที่ ย วประเทศอัง กฤษ เมื่ อ ตอนมี ก ารแข่ ง ขัน กี ฬ าโอ
ลิมปิ คเมื่อ 2 ปี ที่แล้ ว แต่ความเป็ นคนไทย ใช้ หนังสือ
เดินทางไทย ฉันต้ องท าเรื่ องขอวี ซ่า เพื่ อเข้ าประเทศ
ขัน้ ตอนการได้ วีซ่า ก็ ไ ม่ง่ า ย ฉันก็ เ ลยตัดความยุ่ง ยาก
ด้ ว ยการไม่ ไ ป แต่ก็ ห มายมั่น ปั น้ มื อ ว่ า เมื่ อ ไหร่ ไ ด้ ใ ช้
หนังสือเดินทางสวิส จะไปย่าเมืองผู้ดี ให้ สมใจ
ประมาณ 1 อาทิตย์ ก่อนครบเวลา 5 ปี จากวันแรกที่ฉัน
ได้ ย่างเท้ าเข้ ามาอยู่ในสวิตฯ ฉันได้ ไปที่อาเภอที่ฉันอยู่
เ พื่ อ ข อ ใ บ ส มั ค ร เ ป็ น ค น
สัญชาติสวิส มาศึกษา และก็
พ บ ว่ า ฉั น ก็ มี คุ ณ ส ม บั ติ
ครบถ้ วน ในการที่จะยื่นเรื่ อง
ข อ เ ป็ น ค น ส วิ ส ไ ด้ แ ล้ ว
คุณสมบัตทิ ี่วา่ นัน้ ได้ แก่
1. ฉันเป็ นภรรยาของชาวสวิส
2. ฉันอยูส่ วิตฯมาครบ 5 ปี
3. ฉันอยู่ที่เมืองที่ฉันอยู่นี ้มา 5 ปี (ไม่เคยย้ ายไป
ไหนกะเขา) แต่สาหรับคนที่ย้าย มาจากที่ใดที่
หนึ่ง ต้ องอยู่ในเมืองที่ทาเรื่ องขอสัญชาติอย่าง
น้ อย 1 ปี และสาหรับคนที่แต่งงานกับชาวสวิส
แต่อ าศัย อยู่ที่ อื่ น แล้ ว ย้ า ยมาอยู่ส วิ ต ฯ จะมี
สิ ท ธิ์ ยื่ น เรื่ อ งได้ ก็ ต่อ เมื่ อ อยู่ ด้ ว ยกัน มาอย่ า ง
น้ อย 6 ปี
4. แต่งงานอยู่กินฉันท์สามี ภรรยากับชาวสวิส มา
อย่างน้ อยครบ 3 ปี
5. ปฏิบตั ิตนอยู่ในกฎระเบียบ ไม่เคยทาความผิด
หรื อต้ องโทษในคดีใดๆ

และไม่รอช้ า ที่จะกรอกข้ อมูล พร้ อมกับเตรี ยมการเรื่ อง
เอกสารต่างๆ ที่ต้องส่งไปพร้ อมกับใบสมัคร (ใช้ เอกสาร
ใดบ้ างนัน้ มีระบุไว้ ด้านหลังของใบสมัคร) และแน่นอน
ภาษาเยอรมันของคนที่อยู่ที่นี่มา 5 ปี แถมเรี ยนด้ วย
ตนเองอย่างฉัน (เบี ้ยน้ อย แต่มีเวลามาก) ก็ไม่ค่อยจะ
แข็ง แรงเท่าไหร่ แต่ก็กรอกข้ อมูลทุกอย่างด้ วยตัวเอง
ก่อน ถ้ าไม่ไหวจริ งๆ ก็ถามนาย ฮีรชี เป็ นระยะๆ (ถึงจะ
โดนดุบ้าง ก็ไ ม่สนหรอก) เมื่ อใบสมัครพร้ อม เอกสาร
ครบ เราสองคนช่วยกันตรวจสอบอีกครัง้ แล้ วนาย ฮีรชี
ก็ ต้ อ งลงลายมื อ ชื่ อ รั บ รองด้ ว ย ก็ เ ป็ นการเสร็ จ สิ น้
จัดการส่งเอกสารได้ (บังเอิญฉันสอบผ่านภาษาเยอรมัน
ในระดับ B1 ถึงแม้ เขาไม่ได้ ขอ แต่ฉันก็แอบส่งไปด้ วย
เพราะคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์กบั ฉันน่ะ)
ฉั น ส่ ง เอกสารไปวั น ที่ 31
มกราคม 2014 และในวันที่ 7
กุมภาพันธ์ 2014 ฉันได้ รับ
จดหมายตอบกลับมาว่าได้ รับ
เ อ ก ส า ร ก า ร ยื่ น เ รื่ อ ง ข อ
สัญ ชาติส วิส ของฉัน แล้ ว ใน
จดหมายระบุว่า มีคนยื่นเรื่ อง
เยอะ เพราะฉะนันให้
้ ฉันรอด้ วยความอดทน อาจต้ องใช้
เวลาถึ ง หนึ่ ง ปี ครึ่ ง ระหว่ า งนี ้ ฉั น ก็ ร อไป พร้ อมกั บ
เตรี ยมความพร้ อม ในขันตอนต่
้
อไป.....คือ ฉันจะต้ อง
ถูกเรี ยกไปสัมภาษณ์ ต้ องไปสอบ...เพราะรัฐเบิร์นที่ฉัน
อาศัยอยู่นี ้ มีกฎหมายใหม่บงั คับใช้ ตังแต่
้ 1 มกราคม
2014 ระบุว่า ผู้สมัคร จะต้ องมีการทดสอบเพื่อเป็ นคน
สัญชาติสวิสด้ วย
การทดสอบ ใช้ เวลา 90 นาที มีคาถามประมาณ 48 ข้ อ
เนื อ้ หาของข้ อสอบเกี่ ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
ภาษา ศาสนา การเมื อ ง ลักษณะการจัด การบริ ห าร
ประเทศ สิทธิ กฎระเบียบต่างๆ ของประเทศสวิตฯ เช่น
ระบบประกันสุข ภาพ ประกันสัง คม ระบบการศึกษา
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ฯลฯ ผู้ ที่ ถื อ ว่ า ผ่ า นการทดสอบ คื อ ผู้ ที่ ส ามารถท า
ข้ อสอบได้ 60 %
ค่าใช้ จ่ายในการสอบข้ อเขี ย น อยู่ระหว่าง 260 - 390
ฟรังค์สวิส และจะมีการออกข้ อสอบใหม่ทุก 4 เดือน
และ ถ้ าสอบไม่ผ่านในครัง้ แรก ต้ องติดต่ออาเภอที่อยู่
ในการจัดการเรื่ องให้ เข้ าเรี ยน อย่างน้ อย 12 ชั่วโมง
จาก18 ชัว่ โมง แล้ วจึงสอบใหม่
คิดว่ามีพวกเราหลายคน ที่กาลังจะเข้ าข่าย สามารถยื่น
เรื่ องได้ อีกหลายคนกาลังรอขันตอนต่
้
อไปอย่างฉัน นัน่
ก็ คื อ การถู ก สั ม ภาษณ์ โดยต ารวจ และการท า
แบบทดสอบ บางคนถูกสัมภาษณ์ไปเรี ยบร้ อยแล้ ว รอ
การทาแบบทดสอบ ในระหว่างที่ รอขัน้ ตอนทัง้ หลาย
เหล่านี ้ เขาบอกใช้ เวลานาน แต่ฉันก็ว่าดีน่ะ ฉันจะได้ มี
เวลาเตรี ยมตัวมากขึน้ ไปอีกหน่อย เรื่ องภาษาส าคัญ
มาก มากแค่ไหน ลองดูข้อสอบก็แล้ วกัน แล้ วจะรู้ว่า ถ้ า
ไม่เ ข้ า ใจค าถาม ค าตอบ แล้ ว จะเลื อ กค าตอบถูก ได้
อย่ า งไร.... ฉั น มี ตัว อย่ า งข้ อสอบจากรั ฐ เบิ ร์ น และ
Aargau มาให้ ดดู ้ วย
ฉันไม่ร้ ู หรอกว่า ที่รัฐอื่นๆ เป็ นอย่างไร ใครรู้ก็ส่งข่าวกัน
มาบ้ างเด้ อค่ะ
(ขออภัยไม่มีภาษาฝรั่งเศสและอิตาเลี่ยน)
1. Welcher Kanton hat am meisten Einwohner?
A. Bern B. Genf C. Luzern
D. Zürich
2. In welchen drei Kantonen
werden die Landessprachen
Deutsch und Französisch als
Amtssprachen verwendet?
A. Freiburg, Genf und Wallis
B. Tessin, Graubünden und Bern
C. Bern, Freiburg und Wallis
D. Neuenburg, Solothurn und Basel
3. Was ist ein Referendum?
A. Die Möglichkeit des Stimmvolkes, einen
Verfassungsartikel vorzuschlagen

B. Die Möglichkeit des Stimmvolkes über ein
Gesetz abzustimmen
C. Das Gleiche wie eine Petition
D. Ein Auftrag an den Bundesrat, ein Gesetz
auszuarbeiten
ถ้ าสนใจดูตวั อย่างข้ อสอบเต็มรูปแบบ เชิญเข้ าไปดู และ
ลองทาได้ ที่
http://www.einbuergerungstest-aargau.ch/
http://www.be.ch (แล้ วพิมพ์คาว่าEinbürgerungstest
ในช่องค้ นหา ก็จะพบตัวอย่างข้ อสอบแล้ วค่ะ)
ฉันเอาใจช่วย พวกเราทุกคน ส าหรับการเตรี ยมตัวให้
พร้ อม ในการมาเป็ นคนสวิส แล้ วเมื่อฉันได้ เป็ นเมื่อไหร่
ฉันจะบอก ว่าเป็ นคนสวิ สนี่ มันดียัง ไง ทาไมใครๆ ก็
อยากเป็ นกันนัก กันหนา ไม่ใช่เฉพาะพวกเราคนไทย
เท่านัน้ น่ะ จะบอกให้ .....อีกอย่ างที่ฉันอยากบอกพวก
เราก็ คือ สิ่ง หนึ่ง ที่ ทาให้ ฉันได้ เรี ยนรู้ จักประเทศสวิตฯ
มากขึ น้ ไม่ ว่ า จะเป็ นระบบประกั น สุ ข ภาพ ระบบ
ประกันสังคม(สามเสา) กฎหมายครอบครัว ฯลฯ จาก
การได้ อ่าน ได้ ฟังสัมมนา หัวข้ อกฎหมาย ความรู้ทวั่ ไป
ในฐานะสมาชิ ก และต่อ มาก็ เป็ นคณะกรรมการของ
สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทยฯ ค่ะ..ฉันจึงไม่ร้ ู สึกอะไร
กั บ ก า ร ที่ ต้ อ ง ท า บ ท ท ด ส อ บ นั ้น ฉั น เ ข้ า ใ จ
สวิ ต เซอร์ แ ลนด์ ก็ แ หม จะเลื อ ก
ใ ค ร เ ข้ า ม า เ ป็ น ส ม า ชิ ก ใ น
ครอบครั ว ทั ง้ ที ก็ อยากได้ ที่ มี
คุณ ภาพมากขึน้ อี ก หน่อ ย เขาก็
เลยต้ องเข้ มงวดขึ น้ โชคดี ข อง
เพื่อนๆฉัน 3 คน ที่ตา่ งก็อยู่ที่นี่กนั
มาเกือบจะสิบปี แล้ ว แต่เพิ่งจะได้ ทาเรื่ องขอ ก็เมื่อคราว
ที่พี่ๆ ชาวสมาคมหญิงไทย มาพูดให้ ความรู้ และตอนนี ้
พวกเธอทังหลายก็
้
ได้ เป็ นคนสวิสกันไปเรี ยบร้ อยเมื่อปี ที่
แล้ วนี่เอง......................
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กฎหมายใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2014

เมื่อเอ่ยถึงคาว่ากฎหมาย เชื่อว่าพวกเราทุกคนรู้จกั เป็ น
อย่างดี คือ เป็ นอะไรที่เราต้ องปฏิบตั ิตามที่กฎหมาย
กาหนด ถ้ าไม่ทาตาม หรื อทาผิด แล้ วถ้ าถูกจับได้ ก็จะ
มีความผิด ซึง่ โทษนัน้ ก็มีตงแต่
ั ้ กล่าวตักเตือน เสีย
ค่าปรับ ยึดทรัพย์ หรื อติดคุก ฯลฯ
เพราะฉะนันเรื
้ ่ อง ที่อยากจะนาเสนอในตอนนี ้ก็คือ
กฎหมายที่บงั คับใช้ ในปี นี ้ สาหรับคนที่อาศัยอยูใ่ น
สวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นกฎหมายที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน ไม่ร้ ู
ไม่ได้ คะ่ กฎหมายที่วา่ มีดงั นี ้ค่ะ
1. ค่ าปรับ การขับรถเร็ว และจอดรถในที่ห้ามจอด ใน
กรณีที่ได้ รับใบสัง่ เจ้ าของรถจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบ ใน
การจ่ายค่าปรับ ไม่มีสิทธิ์อ้างว่าเขาไม่ได้ เป็ นผู้ขบั และ
ไม่ร้ ูวา่ ใครขับ
2. การเปิ ดไฟรถในเวลากลางวัน
รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ต้ องเปิ ดไฟ ระหว่างขับรถ
ในเวลากลางวัน ไม่เช่นนัน้ อาจต้ องจ่ายค่าปรับ ตังแต่
้
40 ฟรังค์สวิสขึ ้นไป....
3. อัลกอฮอร์ ในผู้ขับขี่มือใหม่ ในช่วงระยะทดลอง
3 ปี อนุญาตให้ มีอลั กอฮอร์ ในเลือดได้ ไม่ เกิน 0.1
Promille เครื่ องดื่มอัลกอฮอร์ เป็ นของต้ องห้ าม
สาหรับ นักเรี ยนเรี ยนขับรถ ครูผ้ สู อน รวมทังผู
้ ้ ทาหน้ าที่
นัง่ เป็ นเพื่อนผู้ขบั ขี่ด้วย

ใดๆติดตัว แต่สาหรับวัยรุ่น (อายุ 14-18 ปี ) ถ้ าพวกเขา
ถูกจับได้ วา่ มี กัญชาในครอบครอง พวกเขาจะได้ รับการ
ลงโทษตามความผิดของผู้เยาว์ ในการพิจารณาคดียงั
ใช้ กฎหมายผู้เยาว์เดิม ซึง่ โทษจะหนักกว่าของผู้ใหญ่
5. สาหรับคนงาน ที่ทางานบ้ าน ตังแต่
้ 5 ชัว่ โมง หรื อ
มากกว่า ต่อสัปดาห์ ให้ กบั เจ้ านายคนเดียวกัน เจ้ านาย
จะต้ องจ่ายค่าจ้ าง ให้ ตามค่าจ้ างขันต
้ ่า แล้ วแต่วฒ
ุ ิ
การศึกษา หรื อประสบการณ์ในสายอาชีพ คือ อัตรา
ค่าจ้ างระหว่าง 18.55 - 22.40 ฟรังค์สวิส ต่อชัว่ โมง
6. การลดหย่ อนภาษีเงินรางวัลลอตเตอรี่ ผู้ที่ได้
รางวัล จนถึง 1,000 ฟรังค์สวิส
ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ ณ ที่
จ่าย ให้ แก่รัฐบาล และคุณ
สามารถนาเงินรางวัลที่ได้ มา
หักออก 5 เปอร์ เซ็นต์ ก่อน
นาไปคิดเป็ นเงินรายได้ เพื่อ
จ่ายภาษีปลายปี แต่ตลอดทังปี
้ สามารถหักได้ ไม่เกิน
5,000 ฟรังค์สวิส

แปลเรี ยบเรี ยงโดย ลาดวน
ที่มา: http://www.beobachter.ch/justizbehoerde/gesetze-recht/artikel/gesetze_das-giltneu-ab-2014/

4. ผู้ใหญ่ที่มีกัญชาไว้ ในครอบครองไม่เกิน 10 กรัม เมื่อ
ตรวจพบจะต้ องเสียค่าปรับ เป็ นเงิน 100 สวิสฟรังค์
โดยไม่มีการจดบันทึกใดๆ ไว้ เป็ นหลักฐาน และไม่มีคดี
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สาระน่ารู้ จากสมาคมทนายความรัฐเบิร์น
ตอน.....กฎหมายแรงงาน....
ถาม ลูกสาวทางานในร้ านขายเสื ้อ 60 เปอร์ เซ็นต์
อยากทางานอีก 40 เปอร์ เซ็นต์ ในร้ านขาย
หนังสือ ต้ องขออนุญาตินายจ้ างคนที่หนึง่ ไหม
ตอบ ไม่ต้องขอ ถ้ างานที่สองไม่ทาให้ งานแรก
เสียหาย
ถาม ผมขับรถแข่งเร็วมากจึงถูกยึดใบขับขี่ 2 ปี แต่
อาชีพของผมคือขับรถ ตอนนี ้นายจ้ างให้ ออก
นายจ้ างมีสิทธิทาแบบนี ้ได้ หรื อ
ตอบ การที่นายจ้ างจะให้ ลกู จ้ างออกก่อนครบ
สัญญาจ้ างงาน เขาต้ องมีเหตุผลสาคัญ
ประกอบด้ วย เมื่อคุณทาความผิดจนไม่
สามารถปฏิบตั งิ านต่อไปได้ นายจ้ างจึง
สามารถให้ ลกู จ้ างออกจากงานหรื อเลิกจ้ างได้
ถาม ก่อนคลอดลูกทางาน 100 เปอร์ เซ็นต์ หลัง
คลอด อยากลดลงเป็ น 60 เปอร์ เซ็นต์ นายจ้ าง
ไม่เห็นด้ วย จะทาอย่างไร
ตอบ เปลี่ยนไม่ได้ ถ้ านายจ้ างไม่ยอม
ถาม ลูกน้ องในที่ทางานชอบเที่ยวกลางคืนและดื่ม
จัด มาทางานสายบ่อยมากและทางาน
ผิดพลาด ผมได้ เตือนทางจดหมายและทาง
วาจาหลายครัง้ แล้ วถ้ าไม่ดีขึ ้นจะเลิกจ้ าง แต่
เขาไม่ปรับปรุงตัวเอง จึงให้ ออกจากงานทันที
แต่เขาไม่ยอมรับการเลิกจ้ างงาน ขอคาแนะนา
ตอบ ลูกจ้ างคนนี ้ละเลยไม่นาพาต่อคาสัง่ ของ
นายจ้ าง ถึงแม้ จะได้ รับจดหมายเตือนหลาย
ครัง้ แล้ ว การเลิกจ้ างทันทีจงึ ชอบด้ วยกฎหมาย

ถาม ตามสัญญาจ้ างงาน สถานที่ทางานคือเบิร์น
ตังแต่
้ เดือนนี ้นายจ้ างย้ ายสานักงานไปซูริค ฉัน
ต้ องไปทางานที่ซูริคด้ วย ต้ องยอมรับไหม
ตอบ ถ้ าที่ทางานใหม่เป็ นที่ถาวร ให้ นายจ้ างและ
ลูกจ้ างตกลงกันก่อน ถ้ าฝ่ ายใดไม่เห็นด้ วย เมื่อ
สัญญาจ้ างแรงงานสิ ้นสุดลง นายจ้ างอาจจะไม่
ต่อให้ อีก
ถาม ฉันเป็ นแม่เลี ้ยงลูกเดี่ยว สัญญาจ้ างงาน
ทางานวันพุธถึงวันศุกร์ บัดนี ้หัวหน้ าสัง่ ให้ มา
ทางานวันจันทร์ ด้วย ต้ องปฏิบตั ิตามคาสัง่ ไหม
ตอบ ไม่ต้อง ถ้ าคุณคิดว่าคุณทาไม่ได้ เพราะคุณมี
ภาระเลี ้ยงดูลกู และเป็ นวันที่ไม่อยูใ่ นสัญญา
จ้ างงาน
ถาม ฉันทางานในโรงเรี ยนอนุบาลมา 7 ปี แล้ ว ต้ น
เดือนกรกฎาคม 2013 ได้ รับการผ่าตัดหลัง
แพทย์สงั่ ให้ พกั งานจนถึงปลายปี 2013 แต่
นายจ้ างจะให้ หยุดทางานเดือนพฤศจิกายนนี ้
ตอบ นายจ้ างทาไม่ได้ เพราะผิดกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน ลูกจ้ างมีระยะเวลา ที่เรี ยกว่า
Sperrfrist ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ระยะเวลาทางานว่านาน
เท่าใด เช่น ทางานครบ 1 ปี ได้ 30 วัน สองปี ถึง
5 ปี ได้ 90 วัน หกปี ขึ ้นไป ได้ 180 วัน
แปลและเรี ยบเรี ยงโดย..ก.ไตรคา
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เรื่องเล่าเมื่อข้าพเจ้ามาอยู่สวิตเซอร์แลนด์...
ตอน..ข้ าพเจ้ าเป็ นได้ แค่บคุ คลเกรด B ขณะที่เขาสอง
คนได้ เกรด C เรี ยบร้ อยแล้ ว

โดย โยทะกา

โยทะกาเป็ นคนไทยที่ย้ายมาอยูส่ วิตฯ โดยการ
ย้ ายตามสามี (ที่ไม่ใช่คนสวิส) เราสามคน (พ่อ-แม่-ลูก)
จึงเป็ นต่างด้ าวเต็มขันทั
้ งสามคน
้
สามีโยทะกา มาจาก
ประเทศในสหภาพยุโรป จึงได้ ใบอนุญาตพานักประเภท
B มีอายุ 5 ปี เราได้ เหมือนกันหมดทังสามคน
้
ในตอน
แรก(โยทะกาถือพาสปอร์ ตไทย ถือสัญชาติไทย ส่วนพ่อ
กับลูก ถือพาสปอร์ ตยุโรป) อันนี ้โยทะกาไม่แน่ใจนักว่า
แต่ละเขตการปกครอง จะออกใบอนุญาตพานักให้
เหมือนกันกับที่โยทะกาและครอบครัวได้ รับหรื อไม่? แต่
ที่โยทะกาได้ จากเทศบาลเมืองที่โยทะกาอาศัยอยูเ่ ป็ น
แบบนันค่
้ ะ
โยทะกาไม่ได้ เดือดร้ อนอะไรกับประเภทของ
บัตร ที่ตวั เองถืออยู่ ได้ แบบไหนก็อยูแ่ บบนันมาเรื
้
่ อยๆ
จนได้ รับจดหมาย ให้ ไปต่ออายุใบอนุญาต พร้ อมมี
แบบฟอร์ มให้ กรอกแนบมาด้ วย จริงๆ แล้ วใบอนุญาต
ของโยทะกายังไม่หมดอายุ เพราะย้ ายตามหลังสามีมา
ราวๆ ครึ่งปี แต่ทางการเขายึดอายุใบอนุญาตของสามี
เป็ นหลัก โยทะกากับลูกจึงต้ องไปต่ออายุด้วย วันไปต่อ
อายุใบอนุญาต ปรากฏว่าทางเทศบาลเขาปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ จงึ ทาอะไรไม่ได้ ต้ องกลับบ้ านมือ
เปล่า สามีอตุ ส่าห์ลางานหนึ่งวัน เป็ นอันว่าลางานฟรี
(โทษฐานไม่โทรศัพท์ไปถามก่อน) สามีจงึ โยนภาระมา
ให้ โยทะกา บอกว่าให้ ลองไปยื่นเรื่ องต่ออายุใบอนุญาต

ดู ยื่นแทนสามีและลูกด้ วย แม้ จะไม่แน่ใจ แต่โยทะกาก็
ไปพร้ อมพาสปอร์ ต แบบฟอร์ ม และใบอนุญาตของลูก
และสามี นาไปยื่นให้ เจ้ าหน้ าที่ เจ้ าหน้ าที่เขาแจ้ งว่าคน
ต่างด้ าวที่ไม่ได้ มาจากสหภาพยุโรปนัน้ ต้ องไปทาเรื่ อง
ด้ วยตัวเอง ส่วนคนที่มาจากสหภาพยุโรปไม่ต้องไปเองก็
ได้ ว่าแล้ วก็รับแบบฟอร์ มไปตรวจสอบความเรี ยบร้ อย
เอาพาสปอร์ ตไปถ่ายสาเนา และเอาบัตรอนุญาตเล่มที่
จะหมดอายุไว้ ด้วย แล้ วเชิญให้ โยทะกากลับบ้ าน บอก
ว่าให้ ไปนอนตีพงุ รอได้ เลย จะมีจดหมายแจ้ งไปว่าให้ มา
รับใบอนุญาตใหม่วนั ไหน
โยทะกามานอนตีพงุ รอราวๆ สองอาทิตย์ ก็
ได้ รับจดหมาย แต่ ท่ ีแปลกคือ จดหมายมาสองฉบับใน
ซองเดียวกัน ฉบับแรกแจ้ งให้ พอ่ กับลูกไปรับใบอนุญาต
ใหม่ พร้ อมยอดเงินที่ต้องชาระกับสถานภาพใหม่ที่ได้
เลื่อนขันจากเกรด
้
B ไปสูเ่ กรด C ซึง่ เป็ นสถานภาพของ
การได้ สิทธิพานักแบบถาวร ส่วนจดหมายอีกฉบับ
แจ้ งให้ โยทะกาติดต่อสานักงานทะเบียนราษฎร์ โดยให้
โทรศัพท์ไปนัดหมายเวลาและนาพาสปอร์ ตพร้ อม
จดหมายที่ได้ รับไปด้ วย โยทะกาได้ แต่คิดในใจ “เอ๊ ะ ..
เราทาอะไรผิดระเบียบรึ ?” เลยโทรศัพท์ไปถามให้ หาย
แคลงใจ เจ้ าหน้ าที่รับสายถามถึงเลขอ้ างอิงในจดหมาย
แล้ วถามว่า เราสะดวกนัดวัน เวลาไหน พร้ อมอธิบาย
เสร็จสรรพถึงที่ตงของส
ั้
านักงานทะเบียนราษฎร์ แต่ไม่
ยักบอกว่าต้ องไปทาอะไร
จนถึงวันนัดโยทะกาถือจดหมายและพาสปอร์ ต
ไปตามนัด ไปเจอเจ้ าหน้ าที่เป็ นมิตรและอัธยาศัยดีเขา
รับพาสปอร์ ตและจดหมาย ไปตรวจสอบข้ อมูลจาก
คอมพิวเตอร์ แล้ วบอกให้ โยทะกาไปเข้ าห้ องสี่เหลี่ยม
เล็กๆ มุมห้ อง เสียงเจ้ าหน้ าที่บอกมาตามลาดับว่าให้
โยทะกาปฏิบตั ติ นอย่างไร เริ่มด้ วยเซ็นชื่อหน้ าจอเล็กๆ
ที่เห็น ต่อด้ วยปั๊ มนิ ้วชี ้สองข้ างที่เครื่ องสี่เหลี่ยม แล้ วก็
มองกล้ องเพื่อถ่ายรูป เป็ นอันเสร็จพิธี ออกจากห้ อง
สี่เหลี่ยมมาเจ้ าหน้ าที่ ก็คืนพาสปอร์ ตให้ โยทะกาพร้ อม
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ยื่นใบเสร็จให้ ไปชาระเงิน 20 ฟรังค์ที่ห้องข้ างๆ แล้ ว
เจ้ าหน้ าที่ ก็อาลาโยทะกาโดยไม่ให้ อะไรสักอย่าง บอก
แค่วา่ ราวๆ สองอาทิตย์ จะได้ รับจดหมายแจ้ งไป
เป็ นอันว่าโยทะกาก็ต้องร้ องเพลงรอต่อไป
นอนตีพงุ รออีกรอบ ราวๆ สองอาทิตย์ผา่ นไป
โยทะกาก็ได้ รับจดหมาย ให้ ไปรับใบอนุญาตที่แผนก
ทะเบียนราษฏร์ ของเทศบาล พร้ อมด้ วยยอดเงินที่ต้อง
ชาระ โยทะกา ถือจดหมายไปรับใบอนุญาตด้ วยอาการ
แอบลุ้นไปด้ วย เพราะไม่ร้ ูวา่ ตัวเองจะได้ ใบอนุญาต
แบบใดกันแน่ เนื่องจากขันตอนต่
้
างกับสองคนพ่อลูก
ยิ่งนัก พอไปรับจึงเห็นว่าเป็ นไปตามที่คาดการณ์ไว้ คือ
บัตรอนุญาตของโยทะกาเป็ น ใบอนุญาตพานัก
ประเภท B แบบรอบแรกที่ได้ รับ ไม่ได้ เลื่อนขันเป็
้ น
เกรด C แบบพ่อกับลูก ความต่างของบุคคลต่างด้ าว
ที่มาจากประเทศที่สาม ที่ย้ายตามสามีมา จึงเป็ นเช่นนี ้
แต่นยั ว่าหากอยู่ต่อไปอีกห้ าปี คนที่ได้ เกรด C อาจมี
สิทธิ์ขอเป็ นพลเมืองสวิส ส่วนคนที่ได้ เกรด B สองรอบ
แบบโยทะกาอาจได้ เลื่อนขันไปเป็
้
นเกรด C ซึง่ อันนัน้
เป็ นเรื่ องของอนาคตข้ างหน้ าที่ยงั ไม่ร้ ูวา่ จะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอะไรขึ ้นบ้ าง ตอนนี ้แม้ โยทะกาจะเป็ นแค่
บุคคลเกรด B แต่ก็อดจะอวดใบอนุญาตกับคนได้ เกรด
C แบบยืดๆ ไม่ได้ เพราะใบอนุญาตของโยทะกาเป็ น

สามที่แต่งงานกับชาวสวิส ฯลฯ
แต่ใบอนุญาตของคนได้ เกรด C กลับเป็ นบัตรแบบเดิม
คือบัตรสีเทาพับสองทบ ด้ านซ้ ายมีรูปเก่าๆ เมื่อห้ าปี ที่
แล้ วแปะอยูเ่ ช่นเดิม มีแต่หน้ าขวาที่ได้ รับการเปลี่ยน
สถานภาพสิทธิพานัก...เห็นไหมคะ? แม้ วันนีโ้ ยทะกา
จะยังไม่ ได้ เลื่อนขัน้ แต่ ได้ อัพเกรดบัตรนะคะท่ าน
ผู้อ่าน
หมายเหตุ ว่าด้ วยใบอนุญาตพานักในสวิตเซอร์ แลนด์
นันมี
้ หลายประเภทคะ คร่าวๆ เท่าที่โยทะการู้มีดงั นี ้
 ใบอนุญาตพานักประเภท L สิทธิพานักน้ อย
กว่า 1 ปี สาหรับผู้ที่ขอมาอยู่ชวั่ คราว ด้ วย
เหตุผลสาคัญอย่างใด อย่างหนึง่
 ใบอนุญาตพานักประเภท B สิทธิพานัก
สาหรับบุคคลที่มาจากจากสหภาพยุโรป/
ประเทศสมาชิกในสมาคมการค้ ายุโรป มีอายุ 5
ปี ส่วนบุคคลที่แต่งงานกับชาวสวิส จะได้ แบบ
ปี ต่อปี จนครบ 5 ปี แล้ วจึงมีสิทธิขอแบบ
พานักถาวร ประเภท C หรื อขอสัญชาติสวิส
และสาหรับบุคคลจากประเทศที่สามได้ สิทธิ 1
ปี เมื่อต่ออายุครบ 5 ปี อาจได้ สิทธิ 2 ปี , 5 ปี
หรื อสิทธิถาวร
 ใบอนุญาติพานักประเภท C สิทธิพานักถาวร
สาหรับบุคคลที่มาจากจากสหภาพยุโรป/
ประเทศสมาชิกในสมาคมการค้ ายุโรป ที่อยู่
ครบ 5 ปี หรื อบุคคลจากประเทศที่สามที่อยู่
ครบ 10 ปี

แบบบัตรประชาชนมีรูป มีลายนิ ้วมือ ดูดีมีชาติตระกูล
และในใบอนุญาตพานักของแต่ละคน จะมีข้อมูลทาง
ชีวภาพของบุคคลนันๆ
้ และยังระบุหมายเหตุไว้ ด้วย
เช่น บุคคลจากประเทศที่สาม, เป็ นสมาชิกของ
ครอบครัวที่มาจากสหภาพยุโรป,บุคคลจากประเทศที่

นอกจากนี ้ยังมี ประเภท G, Ci, N, F, S ตาม
ประเภทของบุคคล......
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เรื่องที่ควร แบ่งปัน

โดย จอม

ธรรมะคืออะไร มีประโยชน์จริงขนาดไหน หรื อเป็ นเพียง
พิธีกรรมที่กระทาไปเพื่อสนองความอยากส่วนตนให้ ได้
พอสบายใจเท่านัน?
้ ตัวอย่างในชีวิตจริงน่าจะพอ
อธิบายให้ เห็นภาพชัดขึ ้นบ้ างไม่มากก็น้อย

ประมาณเดือน สิงหาคม ปี 2556 พระอาจารย์
นวลจันทร์ และคณะศิษย์ได้ เดินทางไปให้ สมั ภาษณ์
นิตยสาร Secret คอลัมน์ "ธรรมะ360 องศา" ที่
สานักพิมพ์อมรินทร์ ฯ ที่นนั่ ท่านมีกาหนดจะต้ องพบปะ
กับผู้อ่านที่ทาง สานักพิมพ์คดั เลือกมาตามปกติเพื่อ
ตอบคาถามและแนะนาข้ อธรรมะเพื่อให้ สามารถใช้
แก้ ปัญหาได้ ตามควรต่อผู้อา่ นท่านนันๆ
้
คณะทังหมดเริ
้
่มพูดคุยกับท่านผู้อา่ นที่มาพบ
ประมาณ เวลาบ่ายโมงตรง....วันนันประเด็
้
นสาคัญคือ
ครอบครัวหนึง่ ที่คุณพ่ อและคุณแม่ นัน้ ทุกข์ แสน
สาหัส เพราะลูกชายของเขาทังสองนั
้
น้ กาลังจะถูกไล่
ออกจากการเรี ยนมหาวิทยาลัย เพราะตลอด 3 ปี ที่ผา่ น
มาลูกชายของพวกเขาไม่เข้ าเรี ยนเลย! และเอาแต่ติด
เพื่อน พากันรวมกลุม่ มัว่ สุมไปตามที่ตา่ งๆ...
ยกเว้ นห้ องเรี ยน...
วันนันพระอาจารย์
้
และพี่ธเนศนัง่ คุยกับคุณพ่อ คุณ
แม่ ในขณะที่ พระเดวิส ลูกศิษย์ทา่ นพระอาจารย์
นวลจันทร์ กิตติปัญโญและผม ถูกแยกมานัง่ คุยกับลูก
ชายวัยรุ่นคนนัน้ ซึง่ มีอายุเท่ากับท่านเดวิส พระวัยรุ่นที่
มีอายุบวชแค่ 3 เดือนพอดี….
ตลอดการสนทนาเด็กหนุม่ วัย 20 ที่อยูใ่ นสภาพ

อิดโรย ผอม ไม่สมวัย นัง่ คีบบุหรี่ ไฟฟ้าติดมือแทบ
ตลอดเวลา ยิงคาถามใส่พระใหม่ลกู ครึ่ง และผมอย่าง
มากมาย...ไม่เว้ นแม้ แต่คาถามว่า
"พญานาคหน้ าตาเป็ นยังไงครับ?"
ระหว่างเวลาอันยาวนาน ผมมองเข้ าไปห้ องด้ านใน เห็น
คุณพ่อและคุณแม่ แอบปาดน ้าตาระหว่างการสนทนา
กับท่านพระอาจารย์…..ส่วนเด็กหนุม่ ก็เริ่มเกิดความ
สนใจในพระลูกครึ่งวัยรุ่นที่บวชอยู่ป่ามาแล้ ว
กว่า 3 เดือน เขาซักถามไม่หยุด..และเริ่มเล่าปั ญหาของ
เขาให้ ทีมงานได้ รับฟั ง...เขาติดอกติดใจจนต้ องโทรตาม
เพื่อนสนิทในก๊ วนมาร่วมพูดคุยอีกหนึง่ คน
สิ่งที่เขาเล่า...มันช่างเหมือนในละครน ้าเน่าหลังข่าว จน
ยากที่จะแยกแยะได้ วา่ เขาเลียนแบบละคร หรื อละคร
เอาชีวิตของเขาไปสร้ างกันแน่....สรุปได้ วา่ เป็ นเรื่ อง
ของ "คุณหนูไฮโซ กับแก๊ งค์ เพื่อนเด็กเส้ นใหญ่ ที่
ทาทุกอย่ างได้ ตามใจโดยไม่ ต้องเกรงกฏหมาย"
การสนทนาวันนันด
้ าเนินไปเรื่ อยๆ ผ่านเวลา ที่เดินไปไม่
หยุด....และไปจบการสนทนาที่เวลา ตีหนึง่ !
ในสภาพที่วงสนทนาด้ านในต้ องนัง่ รอวงสนทนาแบบ
วัยรุ่นด้ านนอกที่ยงั ไม่ยอมจบลงง่ายๆ
หลังจบการสนทนาคุณพ่อคุณแม่ชองเขา มีสีหน้ าดี
ขึ ้น เพราะได้ เห็นว่าลูกชายสามารถนัง่ คุยกับพระได้
ตลอดเวลา 12 ชม. ด้ วยท่าทีที่เป็ นบวก...
หลังการสนทนา..ท่านพระอาจารย์ และทีมงานตัดสินใจ
ว่าจะตามดูและให้ ความช่วยเหลือครอบครัวนี ้ต่อไป
ตามสมควรของเหตุปัจจัย...
ตามที่ได้ ฟังมาคุณพ่อและคุณแม่ทงสองท่
ั้
านเป็ นคน
เคร่งครัด และหมัน่ รักษาศีล 5 อย่างตังใจ
้ เขาปฏิบตั ิ
ธรรมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ....แต่คาถามคือว่าหากใช้
ชีวิตในแนวทางที่ดีขนาดนี ้ แล้ วทาไม ครอบครัวของ
พวกเขาจึงได้ รับผลร้ ายแรงเช่นนี ้.....หรื อว่าประโยค
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"ทาดีได้ ดีมีท่ ไี หน ทาชั่วได้ ดีมีถมไป !!" น่าจะเป็ น
จริงซะแล้ ว
ศรัทธาในคุณความดีเริ่มสัน่ คลอน ความมัน่ ใจของเขา
พังทลาย หลังจากความพยายามในการกู้สถานการณ์
ทุกวิถีทาง...สุดท้ ายพวกเขาก็ "ต้ องยอม" บากหน้ ามา
หาพระองค์หนึง่ ที่เขียนคอลัมน์ลงหนังสือ ซึง่ ตนเองก็ไม่
เคยได้ ร้ ูจกั และพบปะแต่อย่างใด....บนอาการของการ
ไขว่คว้ าหา "ฟางเส้ นสุดท้ าย"....และอาจเป็ น
ทางเลือกสุดท้ าย ท้ ายสุด...ฟางเส้ นนันคื
้ อ "ธรรม"
การติดต่อระหว่างทีมงานและครอบครัวดังกล่าวยัง
ดาเนินต่อไป บนความกังวลอย่างมากของผู้เป็ นพ่อ
ทุกครัง้ ที่เขาได้ คยุ กับพวกเรา...สิ่งเดียวที่เราสัมผัสได้ คือ
ทุกข์ ท่ ที ่ วมใจของเขาและภรรยา บ่นความเสี่ยงสูง
ในการพบเจออนาคตที่ลม่ สลายของลูกชายอันเป็ นที่รัก
....เราเคยได้ เห็นแม้ แต่น ้าตาของพ่อคนหนึง่ ที่ไหลลงมา
อาบแก้ มอย่างไม่อายใคร เมื่อเขาเข้ ามากราบท่านพระ
อาจารย์ที่ยวุ พุทธฯ ปทุมธานี ครัง้ หนึง่
หลังจากนันเด็
้ กหนุม่ ได้ มีโอกาสไปเยี่ยม "พระเพื่อน"
เดวิส ที่ธุดงคสถานฯวิวฏั ฏะ ได้ ไปลองนอนในป่ าและให้
พี่ๆทีมงานพาใช้ ชีวิต...ในอีกด้ านหนึง่ ที่เขาไม่เคยพบ
เจอ....2-3 วันนัน้ เขาได้ พบบางสิ่ง...และได้ ตงจิ
ั ้ ตต่อ
หน้ าพระเพื่อที่จะลงมือทาบางอย่างในอนาคตเพื่อ
ตนเอง...เงียบๆข้ างใน โดยที่มิได้ บอกความตังใจนั
้ น้
ต่อใคร
ผ่ านไปอีกหลายเดือน พวกเราเจอเขาอีกครัง้ ที่
สนามบิน เพื่อพาเขาบินไปใช้ ชีวิตในยุโรปร่ วมกับ
ท่าน พระอาจารย์และคณะ เป็ นเวลาร่วม 2 เดือน บน
ความตังใจว่
้ า เราทีมงานทุกคนจะตังใจอย่
้
างดีที่สดุ ต่อ
เขา ให้ โอกาสเขา และเป็ นเพื่อน เป็ นพี่ที่ดีให้ เขา โดยที่
ไม่ได้ คาดหวังผลสาเร็จใดๆ....เพราะนัน่ เป็ นเรื่ องการ

ตัดสินใจของตัวเขาเอง...ว่าจะนาพาชีวิตของตนต่อไป
อย่างไร...และเราทุกคนคงไม่อาจก้ าวก่าย
ที่ยุโรป...เพียงเวลาผ่านไปไม่ถึง 2 สัปดาห์ เด็กหนุม่ ก็
สร้ างเรื่ องบางอย่างขึ ้น จนทีมงานต้ องรี บนาเสนอต่อ
ท่าน พระอาจารย์ว่า "คงต้ องส่งตัวเขากลับโดยด่วน !"
…. ในการประชุมคืนนัน้ ท่านพระอาจารย์ เห็นด้ วยกับ
ข้ อเสนอนัน้ และตัดสินใจที่จะส่งเขากลับทันทีที่มี
โอกาส... ด้ วยสาเหตุที่ว่า สิ่งที่เขาทาหากเกิดขึ ้นอีกครัง้
อาจนาความเสื่อมเสียมาสู่ศาสนา ต่อศรัทธาของญาติ
โยม รวมทังคณะสงฆ์
้
ทงมวล
ั้
…. จึง "ไม่ ควรเสี่ยง"
คืนนันผมนอนลงด้
้
วยอาการกระวนกระวายใจในการ
ตัดสินใจนี ้ และรู้สกึ ลังเล สองจิตสองใจ แต่เมื่อเป็ นการ
ตัดสินใจของครูบาอาจารย์ร่วมกับทีมงานทุกคน...ก็คง
ต้ องปล่อยเขาไป...และการพูดคุยทุกสิ่งที่ผา่ นมากับเขา
อาจจะยังไม่พอที่จะช่วยอะไรได้
ผ่านไปอีกวันตัว๋ เครื่ องบินยังหาไม่ได้ … เขาจึงยังได้ อยู่
ต่อ … เราทุกคนตัดสินใจที่จะให้ โอกาสเขาต่ออีกจนถึง
วินาทีสดุ ท้ ายก่อนถูกส่งขึ ้นเครื่ อง...เขาจึงยังไม่ได้ ถกู
บอกกล่าวว่าจะถูกส่งกลับคนเดียว
จากนันสิ
้ ่งที่เกิดขึ ้นต่อเขาคือ....อยูเ่ ป็ นเพื่อนและคอย
พูดคุย

คืนถัดไปในการประชุมทีมงาน..ท่าน พระอาจารย์ได้
กล่าวว่า ท่านรู้สกึ ไม่เป็ นปกติตอ่ การตัดสินใจที่มีไปแล้ ว
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ในคืนวันก่อน เพราะกลางดึกคืนนัน้ ท่านก็ร้ ูสกึ ได้ ถึง
ความไม่ถกู ต้ องบางอย่างของการตัดสินใจที่ท่านได้
เลือก...และท่านเลือกที่จะเปลี่ยนการตัดสินใจดังกล่าว
" ให้ เขาอยู่ต่อแหละ...เป็ นยังไงก็เป็ นกัน...อะไรจะ
เกิดก็เป็ นเรื่องของอะไร … ถ้ าเขามาพึ่งเราแล้ วเรา
ปฏิเสธเขา..แล้ วเขาจะหันหน้ าไปหาใครได้ อีก "
สีหน้ าของทีมงานทุกคนดูดีขึ ้น โล่งขึ ้น...ผมรู้สกึ โล่งใจ
เวลาผ่านไปอีกหลายสัปดาห์จนถึงกิจกรรม
"ชีวิตไม่ได้ มีด้านเดียว" ที่เมือง Disentis,Switzerland
ระหว่างกิจกรรม "พระในบ้ าน" ท่านพระอาจารย์ได้
เรี ยกเด็กหนุม่ คนนัน้ มานัง่ ข้ างหน้ าเวทีข้างๆท่าน และ
ได้ บอกให้ เขาแบ่งปั นเรื่ องราวของตนให้ บรรดา แม่ๆ ที่
อยูต่ า่ งแดนทังหลายได้
้
ร่วมรับฟั งเป็ นธรรมทาน ….
เพราะท่านรู้ดีวา่ แม่ๆหลายๆครอบครัวที่ตา่ งประเทศก็
ได้ พบกับปั ญหาในลักษณะนี ้เช่นกันแทบทุกครอบครัว
...และการบอกเล่าของเขาน่าจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง
ถ้ าได้ รับการถ่ายทอดบอกต่อ....
เขาเริ่มเล่าเรื่ องของตนอย่างละเอียดขนาดที่วา่ บาง
เรื่ อง แม้ พอ่ แม่ของตนก็ไม่เคยได้ รับฟั ง...
เขาสารภาพว่าเขา "ติดกระดุมผิดเม็ด" ทุกอย่างตลอด
หลายปี ที่ผ่านมาจึงไม่เคยถูกต้ อง...
เขาบอกว่า..เขารับรู้ถึงความรักของพ่อกับแม่เสมอ...
และเขาก็ร้ ูอยูล่ กึ ๆว่าสิ่งที่ทาไปนันมั
้ นไม่สมควรทา
แต่เขา "ไม่ ชอบถูกต่ อว่ า"..สุดท้ ายจึง
ตัดสินใจ "ต่ อต้ าน" และ "ปกปิ ด"
ระหว่างการเล่าเรื่ อง
…คุณแม่ที่ตา่ งแดนหลายท่านเริ่มน ้าตาคลอ
…เด็กหนุม่ เริ่มปาดหยดน ้าตาของตน
….ทุกคนน ้าตาคลอ
….ผมได้ รับโอกาสออกไปเล่าเรื่ องหลายๆเรื่ อง ที่เขาไม่
เคยได้ ร้ ูให้ เขาได้ รับฟั ง...เรื่ องของคุณพ่อของเขา....เรื่ อง
ที่เขาเกือบถูกส่งกลับ

…ผมเล่าไปด้ วยอาการน ้าตาคลอ และตื ้นตันข้ างใน..
เพราะรู้สกึ เห็นคุณของคาๆหนึง่ ขึ ้นมาอย่างจับจิตจับ
ใจ คานันคื
้ อคือคาว่า " โอกาส "

ครัง้ หนึง่ "พระแมน" พระลูกศิษย์อีกรูปของท่านพระ
อาจารย์เคยถูกครอบครัวนามา "ปล่อยวัด"(ตามภาษาที่
ทีมงานเราเรี ยกกันเอง) และพระอาจารย์ท่านก็เมตตา
รับท่านแมนมาบวช ด้ วยคาอธิบายว่า
" ให้ เขามาแหละ...เป็ นยังไงก็เป็ นกัน...อะไรจะเกิดก็เป็ น
เรื่ องของอะไร … ถ้ าเขามาพึ่งเราแล้ วเราปฏิเสธเขา..
แล้ วเขาจะหันหน้ าไปหาใครได้ อีก "
และครัง้ นี ้ก็อีกเช่นกัน....ที่ "โอกาส" ได้ ถกู ยิบยื่นให้ ผ้ ทู ี่
ต้ องการตามธรรม...เด็กหนุม่ และครอบครัว
คืนนันในพิ
้ ธีพระในบ้ าน พระอาจารย์ได้ เมตตาเล่าชีวิต
ของท่านในวัยเล็ก ที่ครอบครัวต้ องแตกแยก และท่าน
ต้ องระหกระเหินอย่างไร้ ทิศทางไปกับโยมพ่อที่
พิการ และเคยต้ องอยู่อย่างยากจนจนต้ องเร่ร่อน
ขอทาน คุ้ยของกินเอาตามกองขยะอยู่ถึง 2 ปี !
ท่านกล่าวว่า ที่ทา่ นรอดชีวิตมาจนทุกวันนี ้ ก็เพราะวัด ก็
เพราะพระ หลวงปู่ หลวงตา ตามวัดต่างๆ ที่ได้ เมตตา
ช่วยเหลือ ให้ ข้าวน ้า และที่พกั อาศัยต่อท่าน และโยม
พ่อ ไม่อย่างนันก็
้ คงต้ อง "อดตาย"….ท่านเคยกล่าวว่าที่
ท่านรอดมาถึงวันนี ้ได้ เพราะ "ได้ รับโอกาส"…ท่านจึง
เห็นคุณค่าของการ "ให้ โอกาส" อย่างซาบซึ ้งในจิต...
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และจะไม่ละเลยอย่างแน่นอนหากได้ มีโอกาสที่จะ
ได้ "ให้ โอกาส" ต่อใครๆตามสมควร

มาถึงวันนี ้ โอกาสในการพ้ นออกจากกองทุกข์ทงั ้
ปวง ด้ วย " ธรรม " ยังคงมีอยู่

ในวันนั
้ นเด็
้ กหนุม่ ได้ รับโอกาสของเขา....และเราแค่แอบ
ลุ้นๆว่า เขาคง "ไม่ ใช้ โอกาสเปลืองจนเกินไป"

โอกาสที่เด็กหนุม่ คนหนึง่ กาลังได้ รับการ "แบ่งปั น"
และโอกาสที่เด็กหนุม่ จะได้ "แบ่งปั น" ธรรม ที่เขาเพิ่งได้
สัมผัสด้ วยชีวิตของตน เพื่อเป็ นประโยชน์ตอ่ คนอื่นๆ
ต่อๆไป
เพราะวันนี ้เขาได้ พบ "ธรรม" แล้ ว ได้ มีพระเป็ น
"เพื่อน" สนิทแล้ ว ได้ ร้ ูจกั คุณค่าของคาว่า โอกาส และ
การแบ่ งปั น แล้ วด้ วยตนเอง ทังหมดคื
้
อ วงจรของการ
"แบ่ งปั น" ธรรม "แบ่ งปั น" โอกาส เพราะธรรม คือ
โอกาส โอกาส คือธรรม
ไม่วา่ ต่อไปจะเกิดอะไรขึ ้นกับชีวิตของเด็กหนุม่
ผมเข้ าใจเอาเองว่า เด็กหนุม่ คงจะพอเริ่มมองเห็นลางๆ
ได้ แล้ วว่าทาไม คุณพ่อคุณแม่จงึ ได้ ตงชื
ั ้ ่อให้ เขาตังแต่
้
เมื่อแรกเกิดว่า น้ อง"แบ่ งปั น"
ธรรมะมีประโยชน์เสมอในชีวิตจริง มิใช่สิ่งที่อยู่หา่ งไกล
เกินไขว่คว้ าแต่อย่างใด เพียงแค่ลงมือทาในสิ่งที่ถกู ต้ อง
ต่อตนและผู้คนรอบข้ าง...
ธรรมะก็จะแสดงตนออกมาทันที

หลังจากเด็กหนุม่ เล่าเรื่ องของตนจบลง เขาเดินเข้ ามา
ก้ มลงกราบขอบพระคุณต่อท่านพระอาจารย์
ท่านเดวิส และพี่ๆทีมงาน ที่ได้ เป็ นเพื่อนกับเขา และให้
โอกาสแก่เขาต่อไป ด้ วยน ้าตาแห่งความตื ้นตันของทุก
คน ผมบอกเขาว่า "เริ่มต้ นติดกระดุมใหม่ ให้ ถูกนะ"
สิ่งเดียวที่เกิดขึ ้นทังหมดต่
้
อทุกสิ่งที่เล่ามาคือ "ธรรม"
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ภาพประกอบ โดย จอม

หลังจากที่พระพุทธองค์ได้ ตดั สินพระทัยให้ โอกาสต่อ
สัตว์ทงปวงด้
ั้
วยการออกเดินหน้ าประกาศ "ธรรม"
จากนันเป็
้ นต้ นมา "ธรรม" คือ โอกาส คือ แสงสว่างของ
จิตทุกดวงที่ยงั ทุกข์อยู่ ให้ ได้ ใช้ อาศัยเพื่อการหลุดพ้ น
ออกจากกองทุกข์ทงปวง
ั้
โอกาส ที่เด็กจนๆคนหนึง่ และพ่อที่พิการเคยได้ รับ
โอกาส ที่ผ้ ชู ายที่ครอบครัวพามาปล่อยวัด คนหนึง่ เคย
ได้ รับ
โอกาส ที่เด็กลูกครึ่งคนหนึง่ เคยได้ รับ
โอกาส ที่จิตทุกดวงเคยได้ รับ.....

เปรียบชีวิต
กับฤดูกาล
ฤดูใบไม้ผลิ
เมล็ดพืชพันธุ์ตา่ งๆเริ่ มงอกและโผล่ออกมาจากพื ้นดิน ต้ นไม้ ที่ไร้
ใบในฤดูห นาว เริ่ ม ผลิด อกออกใบ สัต ว์ ต่ า งๆที่ จ าศี ลอยู่ใ ต้
พื ้นดิน ก็เริ่ มออกมาหาอาหารกิน เหมือนกับการเกิด และการ
เริ่ มชีวิตใหม่ การริ เริ่ มทาอะไรใหม่ๆ อาจมีอปุ สรรคบ้ าง เหมือน
ฝนที่ตกกระหน่าลงมาในฤดูใบไม้ ผลิ ทาให้ กลีบใบอ่อนช ้าแต่ฝน
ก็ให้ ความชุ่มชื ้น และทาให้ ต้นไม้ จริ ญเติบโต ชีวิตที่เรี ยนรู้ จาก
ปั ญหาและอุปสรรค ย่อมมีการพัฒนาและเจริ ญเติบโตเช่นกัน..
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พลังสตรี

โดย นกฮูก

เมื่อเป็ นสมาคมหญิงไทยฯ เราก็น่าจะกล่าวถึง
เรื่ องที่เกี่ยวข้ องสักนิด เนื่องเพราะวันที่ 8 มีนาคม เป็ น
วันสตรี สากล ซึ่งก่อตังมาแล้
้
วกว่า 100 ปี วันนี ้เกิดขึ ้น
เพราะมีสตรี ผ้ ใู ช้ แรงงานจานวนหนึ่ง ลุกขึ ้นมาเรี ยกร้ อง
สิ ท ธิ เ พื่ อ ไม่ ใ ห้ ถูก กดขี่ ข่ ม เหง และเอารั ด เอาเปรี ย บ
แรงงาน เพื่อสิทธิอนั ชอบธรรม และความเท่าเทียมกัน
ในสังคม และกว่าที่สหประชาชาติจะยอมรับ ก็เสียเลือด
เนื ้อไปจานวนมาก และใช้ เวลาหลายปี
วั น สตรี สากล มิ ใ ช่ เ พื่ อ เฉลิ ม ฉลองตาม
ประเพณี ป ระจ าปี แต่เ พื่ อ ตระหนัก และให้ คุณ ค่า ว่ า
ผู้หญิงมีเกียรติและเท่าเทียมในฐานะที่เป็ นสมาชิกหนึ่ง
ในสั ง คม ให้ ผู้ หญิ ง ได้ รั บ การปกป้ องคุ้ มครองให้
ปลอดภัย จากความรุ นแรง และยกระดับคุณภาพชีวิต
ในด้ า นต่า งๆ ผู้ใ ช้ แ รงงานต้ อ งได้ รั บ การดูแ ลในด้ า น
สวัสดิการ สุขภาพความปลอดภัยในการทางาน
คากล่าวที่ว่า “หญิงคือมารดาของแผ่ นดิน” คงไม่เกิน
ความจริ ง ดัง นัน้ เราผู้ห ญิ ง ก็ ค วรจะทาตนให้ สมกับ ที่
ได้ รับการยกย่อง เพราะลูกคืออนาคตของแผ่นดิน และ
อยู่ในมือของแม่ เราผู้เป็ นแม่จะนาโลกนี ้ไปทางใด และ
ไม่ ว่ า อะไรจะเกิ ด ขึ น้ ตนเองมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง ในทุ ก
สถานะการณ์
โลกไม่เคยหยุดนิ่ง สภาพสังคมเปลี่ยนไป

เทคโนโลยี่ ทันสมัยจนเรากระโดดตามแทบไม่ทัน แต่
อย่างหนึ่งที่คงสภาพ คือ สถานะสภาพ ของผู้หญิง เมื่อ
เล็กเป็ นลูกที่ดีของพ่อแม่ มีสามีก็ต้องเป็ นทังแม่
้ บ้านแม่
เรื อน รับผิดชอบงานบ้ าน เป็ นภรรยาที่ดี เป็ นแม่ที่เลี ้ยง
ดู อบรมลูกให้ เป็ นคนดี
โลกในทุกวันนี ้ ผู้หญิงมีโอกาสได้ รับการศึกษาดี
ขึ ้น ในมหาวิทยาลัย มีนกั ศึกษาหญิงมากกว่านักศึกษา
ชาย โอกาสการทางานในหน้ าที่บริ หารก็มากขึ ้น แต่ถึง
อย่างไรจานวนผู้บริ หารส่วนใหญ่ยงั อยู่ในมือของผู้ชาย
ผู้ชายยังเป็ นผู้จดั การ เป็ นผู้บริหาร เป็ นผู้ออกกฎหมาย
สมัยก่อนผู้หญิงเป็ นแม่บ้านเต็มตัว full time job แต่ทกุ
วันนี ผ้ ้ ูหญิ ง ขอออกไปทางาน เพื่ อชี วิตที่ ดีกว่า ในเมื่ อ
ต้ อ งการมี บ้ า นสวย ที่ อ ยู่ สุ ข สบาย ของใช้ คุณ ภาพ
อาหารอร่ อยๆ มีเงินใช้ คล่อง จับจ่ายใช้ สอยสะดวก จึง
จาเป็ นต้ องทางานทังสองคน
้
งานบ้ านก็ยงั มากเท่าเดิม
ทาให้ ผ้ ูหญิ ง ประสบปั ญ หาเรื่ อ ง มี เวลาให้ ครอบครั ว
น้ อยลง ขาดการดูแ ลลู ก อย่ า งใกล้ ชิ ด ปั ญ หาอื่ น ๆ
ตามมา บ้ า นใดไม่ มี ปั ญ หาก็ โ ชคดี แสดงว่า แม่บ้ า น
บริ หารเวลาและหน้ าที่ ย อดเยี่ ย ม เป็ นผู้ หญิ ง ที่ มี
ความสามารถ
งานบ้ านสมัยใหม่ มีตวั ช่วยให้ ง่ายและสะดวก
ขึน้ สิ่ง อ านวยความสะดวกสารพั ด จะถูจ ะกวาด ก็ มี
เครื่ องมือเครื่ องไฟฟ้าช่วย อาหารสาเร็ จรูปช่วยลดเวลา
การเตรี ยมอาหาร แต่กินบ่อยๆคงไม่ดี เพื่อสุขภาพของ
ตนและคนในครอบครั ว หั น มาท าเองดี ก ว่ า คงไม่
เสียเวลามากนัก งานอื่นในบ้ าน ผู้หญิงก็เรี ยนรู้ การใช้
เครื่ องไม้ เครื่ องมือ ไขควง สว่าน ค้ อน ตะปู ผู้ หญิงรู้ จกั
ใช้ รู้ จัก การซ่อมแซม ท่อ นา้ รั่ ว ไม่ต้องโทรเรี ย กช่า ง
ลองซ่อมเองก่อน อาจไม่ใช่งานใหญ่เกินกาลัง หรื อจะ
เปลี่ยนหลอดไฟ เองก็ได้ ง่ายนิดเดียว ล้ างรถ เปลี่ยนล้ อ
รถ ก็ไม่เกินความสามารถของผู้หญิงแล้ ว
ของใช้ ประจาวัน ทังคอมพิ
้
วเตอร์ แลปท๊ อป ผู้หญิงบาง
คนหาซื อ้ เองได้ ไม่ ต้ อ งคอยถามชายหนุ่ ม หรื อ สามี
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เผลอๆก็ตดั สินใจเลือกซื ้อรถใช้ เองได้ นี่คือตัวอย่างของ
หญิงแกร่ง
จากประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้ องกับหญิงไทย
ที่ อ ยู่ใ นสวิ ต ฯ ยัง มี ผ้ ูห ญิ ง อี ก หลายคนถู ก เอารั ด เอา
เปรี ย บ ไม่ เ ฉพาะการท างานนอกบ้ าน แต่ ภ ายใน
ครอบครัว หลายคนถูกกดขี่ เอาเปรี ยบโดยสามี เหล่านี ้
เกิดกับผู้หญิงที่ด้อยโอกาส ยังไม่เข้ าใจภาษาท้ องถิ่น มี
ปั ญ หาการปรั บ ตัวกับ ครอบครั ว ใหม่ วัฒ นธรรมใหม่
สามีหลายคนหมดความอดทน(เร็ วจัง) หมดรักเร็ วมาก
เห็นภรรยาเป็ นภาระ ถ้ ายังไม่มีลูกก็ยังดีหน่อย แต่ที่มี
ลูกแล้ วเห็นลูกเป็ นภาระอีก จับส่งกลับบ้ านเลย ปั ญหา
ครอบครัวจึงมากมาย
ขอโอกาส ขอฝากข้ อคิดกับเพื่อนๆหญิงไทย นะคะ
ว่ าให้ ศึกษาคนที่เราคิดจะฝากชีวิ ตไว้ กั บเขาก่ อน
และต้ องเตรี ยมตัวพร้ อมก่ อนจะจากบ้ านเมืองมา
ไกลเช่ นนี ้ แต่ เ มื่ อ มาแล้ ว และมี ปั ญหาเกิ ด ขึ น้
เมื่ อ ใด สมาคมหญิ ง ไทยเพื่ อ หญิ ง ไทย ยิ น ดี ใ ห้
คาแนะนา โดยคุณสามารถ
โทรศัพท์ 079 649 34 32 หรือ
อิเมล์ vorstand@thaifrauenverein.ch
ถึงอย่างไร ผู้หญิงก็ยงั เป็ นผู้หญิงนะคะ เข้ มแข็ง อดทน
แข็งแรง ไม่แข็งกระด้ าง งานหนักกว่าเดิม หน้ าที่ น่าทา
หลากหลาย แต่ไม่เกินความสามารถ อย่าลืมใส่ใจกับ
คนข้ างเคียงนะคะ ครอบครัวสุขสันต์คะ่

ร้านขายยา
ร้ านขายยา เป็ นสถานที่ ส าคัญ
แห่งหนึง่ ที่ผ้ ปู ่ วยจะไปเมื่อเจ็บป่ วย ที่ร้านขายยา มีเภสัช
กรที่สาเร็จการศึกษาทางด้ านยารักษาโรคมาโดยเฉพาะ
กรณี ที่คุณป่ วย เภสัชกรสามารถให้ คาแนะนาได้ และ
เป็ นบริการที่ไม่เสียค่าใช้ จา่ ย รวมทังอาจจั
้
ดยาให้ คณ
ุ ได้
หรื อแนะนาให้ คณ
ุ ไปพบแพทย์
ร้ านขายยาในสวิตฯ มียารักษาโรคทุกประเภท ยาส่วน
ใหญ่สามารถซื ้อได้ โดยไม่ต้องไปพบแพทย์ แต่ยาบาง
ชนิดต้ องมีใบสั่ง จากแพทย์ จึง ซื อ้ ได้ เช่น ยาแก้ ปวดที่
รุนแรง หรื อยาปฏิชีวนะ ฯลฯ การให้ ยาดังกล่าว ผู้ป่วย
ต้ องได้ รับการตรวจและวินิจ ฉัยจากแพทย์ ก่อน และ
ต้ องใช้ ยาตามที่แพทย์กาหนดเท่านัน้ และไม่ควรนายา
ดังกล่าวไปให้ ผ้ อู ื่น แม้ จะมีอาการป่ วยคล้ ายกับคุณ
ข้ อสาคัญ เภสัชกรเป็ นผู้ดแู ลยาให้ ตรงตามใบสัง่ แพทย์
และชีแ้ จงวิธีการใช้ ยา การเปิ ดบัญชีลูกค้ าในครัง้ แรก
ต้ องเสียค่ าธรรมเนี ยมนิดหน่อย หากคุณต้ องการซือ้
ยาตามที่แพทย์สงั่ ควรไปที่ร้านขายยาแห่งเดียวกันเป็ น
ประจา เพื่อไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมบ่อยๆ เพราะการ
ซื อ้ ยา
จากร้ านขายยาที่ ต่ า งร้ านกั น ต้ องเสี ย
ค่าธรรมเนียมทุกแห่งค่ะ
ร้ า น ข า ย ย า ใ ห้ บ ริ ก า ร ใ น ก ร ณี ฉุ ก เ ฉิ น ใ น
วันหยุดราชการ และเวลากลางคืนด้ วย สอบถามได้ จาก
หน่วยให้ บริ การฉุกเฉิน (เช่น โทร 1818 ที่ให้ บริ การใน
ภาษาเยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาเลี่ยน และอังกฤษ) การซื ้อ
ยาจากร้ านขายยาฉุ ก เฉิ น ทางร้ านขายยา จะคิ ด
ค่ าบริการเพิ่ม
บริ ษัทประกันสุขภาพให้ ความคุ้มครองค่ายารักษาโรค
ตามที่ แพทย์ สั่ง และยาที่ อยู่ในบัญชี ร ายชื่ อที่ เรี ยกว่า
“รายชื่อยาเฉพาะ”
ที่มา : www.migesplus.ch
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วันนี้ท่ีฉันรอ.....

โดย น้ องพิม

ครอบครัวของฉันอยู่ที่ จังหวัดพิษณุโลก เป็ นครอบครัว
ที่มีฐานะปานกลาง มีอาชีพทานา ฉันมีพี่น้องรวมตัวฉัน
ด้ วย 4 คน ฉันมีพี่สาว 2 คน พี่ชาย 1 คน ฉันเป็ นน้ อง
นุชสุดท้ อง ตอนเด็กฉันจะมีความผูกพันกับคุณ ตาคุณ
ยาย และน้ า ๆ ของฉั น มาก เพราะว่ า เมื่ อ ฉั น อายุไ ด้
ประมาณ 5 ขวบ คุณ แม่ของฉัน ต้ องเข้ า โรงพยาบาล
และคุณพ่อต้ องไปดูแลคุณ แม่ที่โรงพยาบาล ซึ่งอยู่อีก
จังหวัดหนึ่ง ฉันจาได้ ว่า ชื่อโรงพยาบาลมโนรมย์ พวก
เราพี่น้องก็จะอยู่ในความดูแลของคุ ณตาคุณยายและ
น้ า ๆ ในความคิ ด ของฉั น ครอบครั ว ของคุณ แม่ เ ป็ น
ครอบครัวที่ใหญ่มากๆ เพราะคุณแม่เป็ นลูกคนโตของ
ครอบครัว มีน้องชาย 1 คน และน้ องสาวอีก 10 คน ซึ่ง
น้ องสาวคนเล็ ก ของคุณ แม่ อายุแก่ก ว่า ฉัน เพี ยง 1 ปี
และเราจะมีความสนิทสนมกันมาก เราเล่นด้ วยกันทุก
วัน เพราะว่าบ้ านของฉัน อยู่ติดกับบ้ านของคุณตาคุณ
ยาย ทุกเย็น ฉันและพี่ๆ จะไปนั่งฟั งคุณยายสวดมนต์
ไหว้ พระ และทาแบบนี ท้ ุกๆ เย็น พอน้ า ๆ เริ่ ม โตก็ ไ ป
ทางานที่กรุงเทพฯ ช่วงเทศกาลถึงจะได้ กลับบ้ านมาหา
พวกเรา และวัน ที่ พ วกเรารอคอยกัน ทุก ๆ ปี ก็ คื อ วัน
สงกรานต์ เพราะว่าที่บ้านคุณตาคุณยายจะนิมนต์พระ
มาฉันท์เพลที่บ้าน และมีการรดน ้าดาหัวผู้สูงอายุ และ
อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ และพวกเราเด็กๆ ต่างตังหน้
้ าตัง้
ตารอคอย คือ ของฝากจากน้ าๆ ซึ่งก็คือ ข้ าวเกรี ยบกุ้ง
ซึ่งจะมีขายที่สถานีรถไฟช่วงจังหวัดอยุธยา น้ า ๆ จะซื ้อ
มาฝากพวกเราคนละถุง นี่คือของมีค่าสาหรับพวกเรา
ในตอนนัน้ และทุกครัง้ ที่น้าๆ เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้ าน
จะไม่ เ คยลื ม เลย และพวกเราก็ จ ะน าไปแบ่ง ให้ กั บ

เพื่อนๆ ข้ างบ้ านได้ กินด้ วย พอช่วงเช้ าหลังจากทาบุญ
เลี ้ยงเพลพระเสร็จ น้ าๆ ก็จะเหมารถพาพวกเราไปเที่ยว
น ้าตก ซึ่งที่จงั หวัดบ้ านเกิดของฉันนันมี
้ น ้าตกมากมาย
แต่ก่อนที่ จะไปเล่นนา้ ตกให้ ตวั เปี ยกปอนกันแล้ ว น้ าๆ
จะพาพวกเรา ไปกราบไหว้ พระประจาจังหวัดพิษณุโลก
(ถ้ าเป็ นคนท้ องถิ่นจะเรี ยกว่า จังหวัด พิ -โลก) คือ พระ
พุทธชินราช ที่วดั พระศรี รัตนมหาธาตุ หรื อ วัดใหญ่ หรื อ
บางครัง้ เราก็จะได้ ยินชาวบ้ านเรี ยกว่า วัดพระพุทธชิน
ราช ซึ่งเป็ นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวจังหวัด
พิษณุโลก ซึ่งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึ่งของ
จัง หวัด พิ ษ ณุ โ ลก หลัง จากไหว้ พ ระพุท ธชิ น ราชแล้ ว
พวกเราก็ไปเดินหาซือ้ ของกิน สิ่งหนึ่งที่ ครอบครัวของ
เราซื อ้ กิ น มาตัง้ แต่ฉั น จ าความได้ จ นถึ ง ปั จ จุบัน จาก
ตลาดที่นี่คือ เมี่ยงคา
ต่อมาพวกเราทุกคนเติบโตและเรี ยนจบมัธยม
จากบ้ านเกิด ก็ได้ แยกย้ ายกันไปเรี ยนที่ตวั จังหวัด คุณ
น้ าคนเล็ ก สุ ด ของบ้ านได้ ย้ ายไปเรี ยนที่ โ รงเรี ยน
อาชี วศึกษาของจัง หวัด ส่วนฉัน เรี ยนจบมัธ ยมศึกษา
ตอนต้ น แต่เพราะฉันปวดหัวมาก จากการอ่านหนังสือ
เตรี ยมสอบเข้ าเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวดมาก
จนต้ อ งเข้ า โรงพยาบาล และไม่ ส ามารถเรี ย นต่อ ได้
เพราะคุณแม่กลัวอาการปวดหัวจะกาเริ บอีก ถ้ าส่งให้
เรี ยนต่อ ดิฉันจึงเดินทางเข้ ากรุงเทพฯ มาอยู่กับน้ าชาย
ที่ เ ป็ นทหาร โดยฉั น ช่ ว ยขายของที่ ร้ าน พอน้ าชาย
ลาออกจากทหาร ไปทางานที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย
ฉันก็ได้ กลับมาอยูบ่ ้ านเกิดอีกครัง้ แต่อยู่ได้ ไม่นานก็ ต้อง
เดินทางเข้ ากรุ งเทพฯอีก เพื่อไปสัมภาษณ์งานที่บริ ษัท
ผลิ ต ชิ น้ ส่ ว นคอมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง น้ าสาวคนเล็ ก เป็ น
ผู้จดั การเขียนใบสมัครงานไปให้ และดิฉันก็ได้ ทางานที่
บริ ษัทแห่งนีเ้ ป็ นเวลาประมาณ 16 ปี จนลาออกมาทา
ธุรกิจส่วนตัว
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จุดเปลี่ยนของครอบครัวของเรา
คือตอนที่
พี่สาวของฉันแต่งงาน พี่สาวและพี่เขยได้ ซื ้อบ้ าน และ
ฉันได้ ย้ายมาอยู่กบั พี่สาว
และเหตุการณ์ที่ทาให้
ครอบครัวของเราไม่เคยลืม คือ คุณตาป่ วยหนัก น้ าสาว
คนที่ 5 ลาออกจากงานเพื่อต้ องการที่จะมาดูแลคุณตา
ซึง่ อยูก่ บั คุณยายและน้ าสาวคนที่ 10 แต่คณ
ุ ตาก็ได้ จาก
พวกเราไป ในวันที่น้าสาวคนที่ 5 ลาออกจากงานและ
กลับมาถึงบ้ านพอดีในเช้ าวันนัน้ ซึง่ ตรงกับวันจักรี พวก
เราทุกคนลางานกลับบ้ านตังแต่
้ วนั นันและอยู
้
่จดั การ
งานศพของคุณตา และในวันงานฌาปณกิจศพของคุณ
ตา มีชาวบ้ านที่ทราบข่าวมาร่วมงานทังหมด
้
1,500 คน
ซึง่ ลูกหลานได้ ชว่ ยกันจัดทาของชาร่วยเตรี ยมไว้ แต่ไม่
พอแจกผู้ที่มาร่วมงาน เพราะคุณตาของฉันเป็ นที่นบั ถือ
ของชาวบ้ านแถบนัน้ และเป็ นมัคทายกของวัดประจา
หมูบ่ ้ าน ฉันก็ยงั อยูก่ บั พี่สาว
และคุณน้ าที่ยงั ทางานอยูท่ ี่
กรุงเทพฯอีก 4 คน พวกเรา
ทุกคนต่างแยกย้ ายกันไปมี
ครอบครัว แต่ฉนั และน้ า ๆ
จะนัดพบปะพูดคุยกันทุก
วันหยุด และที่ขาดไม่ได้ คือ
รับประทานอาหารร่วมกัน อาหารหลักของพวกเราคือ
ส้ มตา ไก่ทอด ที่ซอยอุดมเดช ฉันและน้ าสาวคนเล็กจะ
เป็ นคนไปซื ้อทุกครัง้ และฉันยังมีน้าๆ อีกหลายคนที่ตา่ ง
ก็มีครอบครัวของตัวเอง และยังคงอาศัยอยูท่ ี่จงั หวัด
พิษณุโลก คุณตาจากไปไม่นาน คุณยายก็เริ่มป่ วยและ
จากพวกเราไป หลังจากที่หลานชายสุดที่รัก บอกว่า
“ผมสอบเป็ นผู้ชว่ ยอัยการได้ และจะบวชให้ ยายตาม
สัญญาแล้ วนะครับ” คุณยายจากพวกเราไป โดยไม่ทนั
ได้ เห็นผ้ าเหลือง ซึง่ เป็ นเหตุการณ์ที่เศร้ าที่สดุ ของฉัน
เพราะฉันไม่ได้ อยูท่ ี่เมืองไทย เพราะฉันได้ ย้ายตามสามี
มาอยูท่ ี่ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ได้ 2 ปี 6 เดือน และ
ตอนฉันแต่งงาน ซึง่ จัดขึ ้นที่บ้านเกิดของฉัน คุณยายก็

มาร่วมงานด้ วย แต่ไม่มีโอกาสได้ เห็นเหลนสาวลูกครึ่ง
ไทย สวิส ที่พดู ภาษาไทยได้ ไม่แพ้ เด็กที่เกิดเมืองไทย
เลยทีเดียว
ตอนที่ฉนั ยังไม่มีลกู
ฉันไปเยี่ยมครอบครัวที่
เมืองไทย ช่วงเดือนพฤศจิกายน แต่พอมีลกู และลูกสาว
เข้ าโรงเรี ยน ฉันก็จะไปเยี่ยมครอบครัวในช่วงที่ลกู สาว
ปิ ดเทอม คือ เดือน กรกฏาคม และการไปเยี่ยม
ครอบครัวแต่ละครัง้ ฉันจะนัดพบกับญาติพี่น้องและ
ทาบุญเลี ้ยงเพลพระทุกครัง้ แต่ไม่เคยได้ พบปะกับญาติ
พี่น้องครบทุกคนเลย และปี นี ้ก็เป็ นปี แห่งการรอคอย
ของฉัน ซึง่ ฉันรอคอยมากกว่า 10 ปี และฝั นของฉันก็
เป็ นจริง เมื่อเอ่ยปากถามสามีวา่
” ปี นี ้เราไปเมืองไทยช่วงสงกรานต์กนั ไหม ฉันอยากไป
ทาบุญรวมญาติ และทาบุญกระดูกปู่ ย่าตายายและ
ญาติๆที่เสียชีวิตไปแล้ ว พร้ อมกับ
ญาติพี่น้องและไปรดน ้าดาหัว
ญาติผ้ ใู หญ่ที่ฉันยังมีอยู”่ สามี
ตอบตกลง เพราะตรงกับช่วงที่ลกู
สาวหยุดช่วงฤดูใบไม้ ผลิพอดี นี่
คือ สิ่งที่ฉนั ดีใจและฝั นมาตลอด
กว่า 10 ปี ที่มาอยูป่ ระเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์
ฉันจะได้ ไปอยูพ่ ร้ อมหน้ าพร้ อมตากับครอบครัวที่ฉนั รัก
และคิดถึงทุกลมหายใจเข้ าออก ไม่มีสิ่งใดดีเท่านี ้อีก
แล้ วความรักมากมายและความคิดถึงทุกคนตลอดเวลา
“ ครอบครัวรอ ขอพร้ อมหน้ าซักคราหนึง่
ครอบครัวซึง่
ถึงพ่อแม่ผ้ แู ก่เฒ่า
ครอบครัววาน ให้ ลกู หลานถึงบ้ านเรา
ครอบครัวเฝ้า เหงาเป็ นปี วันที่รอ”
(นี่คือ เรื่ องที่ชนะเลิศ การประกวดการเขียนเรี ยงความ
เนื่องในวันครอบครัว เตรี ยมตัวรับรางวัลได้ นะคะ)
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ถามมา ตอบไป

โดยพี่หญิงไทย

ถามมา
ดิฉันมีเพื่อนรุ่ นน้ องคนหนึ่งอาศัยที่ (เมืองหนึ่งในสวิตฯ
เขตพู ด ภาษาฝรั่ ง เศส) สามี เ พิ่ ง เสี ย ชิ วิ ต ขณะนี อ้ ยู่
ระหว่างรอใบมรณบัตร เพื่อนาไปติดต่อหน่วยงานต่างๆ
ดิฉนั มีคาถามดังต่อไปนี ้คะ
1. เมื่ อคู่ส มรสเสี ยชี วิต และต้ องด ารงชี วิต กับลูกอายุ
เพียง 10 ขวบ
2. เกี่ยวกับ เงินเก็บ เงินสะสม เงินบานาญ เงินหม้ าย

ตอบไป
หัวข้ อ "การรั บเงินหม้ ายและเงินเลีย้ งดูบุตรกาพร้ า
ในกรณีท่ สี ามี-พ่ อเสียชีวิต"
"เงินหม้ าย และเงินบุตรกาพร้ า".....จะมาจาก กองทุน
2 แห่ ง คือ
1. กองทุนเงินเลี ้ยงชีพผู้สงู อายุ AHV หรื อ AVS (อักษร
ย่อใน ภาษาฝรั่งเศส) เป็ นหน่วยงานของรัฐ
2. กองทุนเงินสะสมจากบริษัทที่(สามี – พ่อ) ทางาน
หลักเกณฑ์ ในการจะได้ รับเงินหม้ าย
1. มี บุตรอย่างน้ อย 1 คน อายุต่ากว่า 18 ปี หรื อถ้ า
กาลังศึกษาวิชาชีพ แต่อายุต้องไม่เกิน 25 ปี
2. กรณีเป็ นหญิงหม้ าย ต้ องมีอายุมากกว่า 45 ปี หรื อ
3. แต่งงานนานกว่า 5 ปี
กรณีของคุณ เข้ าข่ ายทัง้ สามข้ อข้ างต้ น
สาหรับลูกก็จะได้ รับ "เงินกาพร้ า" ส่วนหนึ่งจากทังสอง
้
กองทุน ตามหลักเกณฑ์ข้อ 1 ข้ างต้ น จานวนเงินที่จะ

ได้ รับทังหมดขึ
้
้นกับจานวนเงินที่สามี -พ่อ ได้ จ่ายไว้ กับ
กองทุนทังสองนั
้
น้
ที่บอกว่ าต้ องอยู่กับลูกอายุ 10 ขวบโดยลาพัง
กรณี ที่ เ งิ น หม้ ายและเงิ น บุ ต รก าพร้ า ไม่ เ พี ย งพอ
สามารถขอความช่ ว ยเหลื อ จากหน่ ว ยงานสั ง คม
สงเคราะห์ได้ โดยตรง โดยดาเนินการตามขัน้ ตอนของ
เอกสารที่มีอยู่ ไม่วา่ เรื่ องการขอรับเงินหม้ าย รวมทังเงิ
้ น
บุตรกาพร้ า เชื่อว่าไม่มีปัญหาค่ะ
ไม่ทราบว่าคุณสมัครเป็ นสมาชิกของสมาคมหญิงไทย
เพื่อหญิงไทย หรื อยัง หัวข้ อนี ้เราเพิ่งไปสัมมนาที่คณะ
ผู้แทนถาวรฯ ที่ เจนีวา เมื่ อเดือนกันยา ที่ผ่านมา การ
สัมมนามีบอ่ ยๆ สมาชิกจะได้ รับข่าวสาร และวารสารปี
ละ 3 เล่ ม แต่ ถ้ าเป็ นสมาชิ ก แล้ ว ก็ ข อขอบคุ ณ ที่
สนับสนุนการทางานจิตอาสา ของสมาคมฯค่ะ
ขอให้ โชคดีคะ่

ถามมา
พอดีวา่ หนูจะต้ องขึ ้นศาล วันที่ ------ นี ้คะ ศาลที่ (ชื่อ
เมือง ในรัฐซูริค) แต่วา่ ยังไม่มีคนที่จะไปแปลให้ คะ ทาง
สมาคมฯ พอจะทราบไหมคะ ว่าจะติดต่อได้ ที่ไหน
ค่าใช้ จา่ ยเท่าไหร่คะ ขอบคุณคะ

ตอบไป
การขึ ้นศาล ไม่สามารถนาล่ามเข้ าไปในห้ องพิจารณา
ในกรณีที่ต้องการคนแปล ให้ แจ้ งทนายหรื อศาลว่าไม่
เข้ าใจภาษาราชการของถิ่นนัน้ กรณีของคุณ คือ
ภาษาเยอรมัน ศาลจะจัดหาล่ามให้ (ตามรายชื่อ ซึง่
ศาลมีอยู)่ ในกรณีที่ศาลเป็ นผู้หาล่ามให้ เราไม่เสีย
ค่าใช้ จา่ ยคะ ใช้ สิทธินี ้ อย่าพยายามตอบและทาเหมือน
เข้ าใจคาถามของศาล เพราะจะเสียโอกาสนะคะ
ขอให้ กาลังใจ ให้ เข้ มแข็งค่ะ
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ถามมา
หนูแต่งงานกับคนสวิตฯ มาได้ 3 ปี แล้ วค่ะ มีลกู หนึง่ คน
แต่เมื่อปี 2012 มีปัญหากัน เขาไล่หนูออกมาจากบ้ าน
พร้ อมลูก หนูมาอาศัยกับเพื่อน โดยที่สามีชว่ ยส่งค่า
เลี ้ยงดูทกุ เดือนๆละ 1,300 ฟรังค์สวิส และยังมีชื่ออยู่
ทะเบียนบ้ านกับสามี หนูไม่ทราบเรื่ องกฎหมาย ว่าต้ อง
มีการ แจ้ งย้ ายเข้ า และแจ้ งย้ ายออก ถ้ าไม่ได้ อยู่กบั สามี
เพิ่งมาทราบเมื่อเดือนตุลาคมปี 2013 ที่สามีแจ้ งย้ าย
ออกจากอาเภอ ออกนอกประเทศไปอยู่กบั ผู้หญิงใหม่
ในต่างประเทศ หนูเลยต้ องไปแจ้ งย้ ายออกมาด้ วย แล้ ว
ทางอาเภอแนะนาว่าให้ หนู ทาเรื่ องขอหย่า หนูเลย
สงสัยว่าจะขอหย่ าได้ ไหมค่ะ ในเมื่อสามีไม่อยู่ แล้ วหนู
จะเรี ยกร้ องขอค่าเลี ้ยงดูลกู ได้ จากใคร ถ้ าขึ ้นศาลเมื่อ
การหย่าขาดจบลง เรี ยกร้ องค่าเลี ้ยงดูไม่ไดั แล้ วถ้ าสามี
ไม่ได้ กลับมาประเทศสวิตฯ
เท่ากับว่าสามีไม่ต้อง
รับผิดชอบอะไรเลยหรื อเปล่าค่ะ หนูเลยอยากสอบถาม
ว่า ในกรณีแบบนี ้ เคยเกิดขึ ้นไหมค่ะ แล้ วเขาแก้ ปัญหา
อย่างไร หรื อหนูควรทาอย่างไร เพื่อนบางคนบอกแจ้ ง
ตารวจเลย หนีคา่ เลี ้ยงดู แต่บางคนบอก แจ้ งไม่ได้ สามี
ไม่ได้ ทาอะไรผิด ไม่ได้ มีลายลักษณ์อกั ษรว่าเขาตกลงไว้
ทุกครัง้ เขาก็จา่ ยเงินสด มีเซ็นรับแต่เขาเก็บไว้ ถึงวันนี ้
เขาออกนอกประเทศ จะว่าหนีไม่ได้ หนูเลยยังไม่ได้
ดาเนินการอะไรสักอย่าง รอแก้ ปัญหาไปทีละข้ อ เวลามี
ปั ญหาเข้ ามา รบกวนขอคาแนะนาด้ วยค่ะเพราะว่ารัก
เขา ยอมทุกอย่าง เชื่อทุกคาที่เขาพูด เชื่อใจเขาโดยไม่
คิดว่า สามีจะฉลาดเอาตัวรอดแล้ วหนีไป หนูอยากให้
เขาได้ เรี ยนรู้วา่ ความรับผิดชอบคืออะไร หนูควรทา
อย่างไรดีคะ่ ขอบคุณมากค่ะ

เวลา 2 ปี ถ้ าทังสองฝ่
้
าย ไม่มีข้อขัดแย้ งเรื่ องใด(เช่น
ทรัพย์สิน บุตร) ศาลจะออกคาสัง่ ให้ หย่า
3. การแยกอยู่ ศาลจะพิจารณาเรื่ องที่อยูข่ องแต่ละฝ่ าย
พิจารณาทรัพย์สิน การทางาน รายได้ ของแต่ละฝ่ าย
เพื่อใช้ ตดั สินเรื่ องการจ่ายเงินค่าเลี ้ยงดู ภรรยา หรื อ
สามี หรื อ บุตร และเมื่อหย่า ก็จะมีเกณฑ์ใกล้ เคียงขณะ
แยกอยูน่ นั ้ (ส่วนเรื่ องที่ศาลสัง่ ให้ จา่ ย แล้ วไม่จา่ ย ก็ต้อง
ร้ องศาลต่อไป ไม่ ต้องไปแจ้ งความที่ตารวจ) (กรณี
ของคุณ เราไม่สามารถบอกได้ วา่ เขาจะจ่ายให้ ไหม คง
ต้ องตามหาตัวกันต่อไป) คุณควรจะมีที่อยูข่ องสามี
เพื่อให้ ศาล และทนายส่งเอกสารได้ ตอ่ ไป เพราะถ้ าหา
ตัวไม่เจอ คงมีคดีเพิ่มอีกหนึ่ง) การหาทนาย ต้ องมี
ค่าใช้ จา่ ย แต่กรณีที่เงินเดือนน้ อย ไม่มีทรัพย์สิน (ขาด
แคลน) สามารถแจ้ งทนายให้ ทาเรื่ องถึงศาล ขอยกเว้ น
ค่าใช้ จา่ ย ทังนี
้ ้จะทาได้ แค่ไหน ต้ องปรึกษาทนายค่ะ
เขาจะเรี ยกเก็บเอกสารต่างๆจากคุณเพื่อส่งศาล
พิจารณา
ขอเป็ นกาลังใจให้ เชื่อว่าคุณจะดาเนินการเป็ นขันตอน
้
ได้ ตอ่ ไป ซึง่ ใช้ เวลานานมาก ความอดทนสูง เพราะคดี
ความมากมาย กว่าจะนัดแต่ละนัดบางครัง้ ก็หลาย
เดือน มีลกู เป็ นกาลังใจนะคะ เราจะทาเพื่อสิทธิที่ควรได้
และพึงมี แต่ไม่ทาให้ ตนเองและลูกเป็ นทุกข์จนเกินไป
ปั ญหา(ทุกข์)มีไว้ แก้ ไม่ได้ มีไว้ ให้ เป็ น
ทาปี ใหม่ให้ เป็ นสุข จะยิ่งดี ถ้ าเป็ นสุขได้ ทกุ วันค่ะ

ตอบไป
ขอตอบคาถามดังนี ้คะ
1. การขอหย่าทาได้ โดยการให้ ทนายทาหนังสือส่งให้
ศาล แม้ ว่าสามีจะไม่ได้ อยูใ่ นประเทศแล้ ว
2. ก่อนจะหย่าได้ ศาลอาจจะมีคาสัง่ ให้ แยกกันอยูเ่ ป็ น
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เรียนสมาชิกทุกท่านทราบ
เพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองการครบรอบ 15 ปี ของการก่อตังสมาคมหญิ
้
งไทย
เพื่อหญิงไทย ในสวิตเซอร์ แลนด์ เราจึงได้ ทาการเปลี่ยนแปลงโลโก้
ประจาสมาคมใหม่ เพื่อความสวยงาม เหมาะสม และชัดเจน ขึ ้น โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
ชื่อสมาคม ใช้ ภาษาอังกฤษ แทนภาษาเยอรมัน เพื่อความเป็ นสากล
ธงชาติไทย เพื่อแสดงให้ เห็นว่า พวกเราทางานเพื่อประชาชนคนไทยทุกคน และ
รวงข้ าว คือ วารสาร ประจาของสมาคม
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
คณะกรรมการสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย ในสวิตเซอร์ แลนด์

.............................................................ตัดตามรอยปรุ...................................................................................
ใบสมัครสมาชิก สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย ในสวิตเซอร์ แลนด์
กลุม่ / ชมรม / สมาคม.........................................................
ชื่อ...............................................นามสกุล.....................................................................................................
ชื่อ นามสกุล คูส่ มรส........................................................................................................................................
บ้ านเลขที่……………………ถนน………………………………………….
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
พิเศษสาหรับปี นี ้ คือ หนังสือ คู่มือการใช้ ชีวิตในสวิตเซอร์ แลนด์ จะเสร็จสิน้ ภายในปี นี ้ เราจะแจกให้ กับ
สมาชิกด้ วยค่ ะ
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รายงานกิจกรรมสมาคมหญิงไทยเพือ่ หญิงไทย ปี 2013
เดือน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

กุมภาพันธ์
มีนาคม
มีนาคม
พฤษภาคม
มิถนุ ายน
มิถนุ ายน
มิถนุ ายน
มิถนุ ายน
มิถนุ ายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
กันยายน
กันยายน
กันยายน
ตุลาคม
ตุลาคม
ธันวาคม

วันที่ รายการ
24
28
3
10
5
13
14
15
22
23
13-14
31
1
7
22
29
3
26
3

ประชุมคณะกรรมการ
รับมอบเงินสนับสนุนโครงการ จากผช.รมต.กระทรวงการต่างประเทศ และเอกอัครราชทูต ที่กรุงเบิร์น

คณะกรรมการช่วยงานกงสุลสัญจร ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
ประชุมคณะกรรมการ ที่ Schloss Wyl เบิร์น
ประชุมสามัญประจาปี ที่เบิร์น
สัมมนา ล่ามและนักสังคมสงเคราะห์ กับคณะอัยการ ที่สถานเอกอัครราชทูต กรุงเบิร์น
งานเลี ้ยงขอบคุณคณะอัยการ
จัดสัมมนา สาหรับสมาชิกและผู้สนใจ โดยคณะอัยการ จากสานักงานอัยการพิเศษฯ
คณะกรรมการช่วยงานกงสุลสัญจร ที่เมืองคัวร์
หญิงไทยสัญจร ที่ Altstätten / St. Gallen Rheintal
ร่วมงานเทศกาลไทย ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
หญิงไทยพบจิตแพทย์ สัมมนา เรื่อง “สุขใจในต่างแดน..ชีวิตคูส่ องวัฒนธรรม”
วันครอบครัว และสัมมนาโดยจิตแพทย์หญิง อภิสมัย ศรี รังสรรค์ ที่ Kirchlindach, Bern
หญิงไทยสัญจร ที่บาเซิล
ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ
หญิงไทยสัญจร ที่เจนีวา
ประธานสมาคมหญิงไทยฯ เข้ าพบปรึกษา เอกอัครราชทูต นายเฉลิมพล ทันจิตต์
ประชุมคณะกรรมการสมาคมหญิงไทยฯ
ร่วมงานถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9

กิจกรรมประจา - ตอบปั ญหาและให้ คาแนะนาทางโทรศัพท์ (079 649 34 32)
และทางอิเมล์ : vorstand@thaifrauenverein.ch
- เว็ปไซด์ http://www.thaifrauenverein.ch
- วารสารรวงข้ าว 3 ฉบับ เดือนเมษายน สิงหาคมและธันวาคม

ปฏิทินกิจกรรมหญิงไทย
วันอาทิตย์ ท่ ี 4 พฤษภาคม 2014 ที่ ณ. Eglise française réformée Berne, Predigergasse 3, 3011 Bern
เวลา 09.30-17.00 น.
ขอเชิญสมาชิก และผู้สนใจ ร่วมประชุมสามัญประจาปี และร่วมสัมมนา เสวนาใน
หัวข้ อ “ระบบการศึกษา” โดยคุณศักดา บัวลอย นักแปลและล่าม
และเรื่ อง “ครู แม่ ” โดย อ.สาลี่ ศิลปสธรรม ครูแห่งชาติ
วันอาทิตย์ ที่ 7 กันยายน 2014 ที่ Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach
เวลา 09.30-17.00 น.
งานวันสังสรรค์ครอบครัวชาวไทย และการสัมมนา
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รายงานการเงินประจาปี 2556 สมาคมหญิงไทยเพือ่ หญิงไทย
Finanzabschluss 2013 des Vereins Thai Frauen für Thai Frauen
ยอดเงินคงเหลือ

Eröffnungsbilanz:
Postfinance

CHF

Kasse

CHF

27‘716.77
130.15

บัญชีเงินฝาก
เงินสดหมุนเวียน

รายรับ

Einnahmen:
Mitgliederbeiträge

CHF

13‘980.00

Spenden

CHF

21‘342.67

Steuerzinsen

CHF

20.75

Total

CHF

35‘343.42

ค่าบารุงสมาชิก
เงินบริจาค
ดอกเบี ้ยเงินฝาก

รายจ่ าย

Ausgaben:
Abklärungskonto

CHF

0.00

Fachliteratur

CHF

15.00

Drucksachen

CHF

14‘005.30

Büromaterial

CHF

508.50

Porti/Telefon

CHF

1‘697.20

Weiterbildung

CHF

0.00

Referenzen / Honorare

CHF

2‘939.60

Spesen

CHF

10‘670.80

Post Finance - Spesen

CHF

280.45

Geräte/Reparatur

CHF

1410.80

Tagung/Seminar/GV

CHF

3‘071.65

Total

CHF

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

34‘599.30

Bilanz
per 31. Dezember 2013
Postfinance

CHF

24‘997.74

Kasse

CHF

3‘593.30

Bern, 01. März 2014

งบดุล
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
บัญชีเงินฝาก
เงินสดหมุนเวียน

Aranya Udry
Vereinsbuchhalterin
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