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สัมภาษณ์พเิศษ “วันแม่แห่งชาติ” 

ระบบการสร้างคนของสวิตฯ 
อ านาจปกครองบตุร ก.ม ใหม่ 

ลักษณะพเิศษของประเทศสวิตฯ 
การแจ้งเปล่ียนสถานภาพสมรส 

ปัญหาใหญ่ในชีวิต 
 

 
 

 
 



งานประชมุสามญัประจ าปี สมาคมหญิงไทยเพือ่หญิงไทย 
วันท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ท่ีโบสถ์ Eglise Francaise reformee, เบร์ิน 
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         รวงข้าว                      ปีท่ี 16 ฉบบัเดือน สิงหาคม 2557 

 
 
สมาคมหญิงไทยเพือ่หญิงไทย สวิตเซอร์แลนด์                                       
Verein Thai Frauen für Thai Frauen                             
Postfach 11, 3038 Kirchlindach     
Tel. +41 79 649 34 32 
PC-Konto: 87- 677365 -7 
IBAN : CH26 0900 0000 8767 7365 7 
http://www.thaifrauenverein.ch 
E-Mail: vorstand@thaifrauenverein.ch 
เฟสบุ๊ค สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย: 
http://www.facebook.com/thaifrauen.swiss 
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บทบรรณาธิการ 
สวสัดีคะ่ทา่นผู้อา่นท่ีรัก  
ภาพจากปก เป็นการจุดพลุไฟสวยงามในวนัท่ี 1 สิงหาคม เพ่ือฉลองวนัชาติของชาวสวิสค่ะ
เป็นเร่ืองน่าสนใจ ไหมคะว่า ประเทศเล็กๆ ใจกลางยโุรปนี ้ท าไมถึงด ารงตนให้เข้มแข็งอยู่ได้ 
ในขณะท่ีสมาชิกสหภาพยโุรป (อีย)ู หลายๆ ประเทศประสบวิกฤติเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น กรีซ 
สเปน ฝร่ังเศส โปรตเุกส หรือ อิตาลี.....ในสายตาของคนท่ีอยู่มา 5 ปี พอจะวิเคราะห์เอาเองได้

ว่าเพราะ 1. นักการเมืองสวิส มีการทุจริต คอรัปชัน่น้อย อันนีค้งจะเป็นลักษณะนิสยัของชาวสวิสเอง คือ เป็นคน
ซ่ือสตัย์ รักความยุติธรรมและคิดถึงผลประโยชน์ของชาติมาก่อนสิ่งอ่ืน ไม่เอาเปรียบใครและไม่ชอบให้ใครมาเอา
เปรียบ ใช้ชีวิตเรียบๆ ง่ายๆ  มีนิสยัมธัยสัถ์ และพอเพียง  
2. มีประชาธิปไตยซึ่งประชาชนเป็นใหญ่ กฏหมายท่ีออกมาเพ่ือประชาชน ไม่ใช่เพ่ือประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่ง 
หรือกลุม่ใดกลุม่หนึง่ ถ้ามีอะไรไมช่อบมาพากล คนในประเทศ ก็จะไมย่อมให้กฏหมายนัน้ออกมาได้ง่ายๆ  
3. ประเทศสวิตฯ มีลกัษณะภมูิประเทศท่ีสวยงาม เป็นประเทศท่ีมีแตค่นอยากมาท่องเท่ียว และแน่นอนย่อมน ารายได้
เข้าประเทศมากมาย  
4. คนสวิสคิดว่า ชีวิตของคน คือการเรียนรู้ และการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการท างาน ซึ่งกลายเป็นความรับผิดชอบ
ตอ่ชีวิต ท าให้เกิดการพึ่งพาตนเอง เพราะรู้ว่าตวัเองต้องการอะไร อยากท าอะไร เยาวชน(อนาคตของชาติ) จึงเลือก
เรียนสิ่งท่ีตวัเองชอบ ระบบการศกึษาของสวิส จึงเน้นท่ีความเช่ียวชาญในการท างานเป็นหลกั ซึ่งท าให้เยาวชน หลงั
จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา จะเลือกเรียนตอ่ในสายวิชาชีพมากกวา่สายสามญั นกัเรียนสายอาชีวะซึ่งมีจ านวนถึง 
2 ใน 3 ล้วนจบมา ด้วยความเช่ียวชาญในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ท่ีพร้อมเข้าท างานได้ทนัที ท าให้การท าธุรกิจในสวิตฯ มี
ความได้เปรียบในด้านฝีมือแรงงาน กลายเป็นพืน้ฐานส าคญัท่ีท าให้นักลงทุน  มุ่งไปสู่สวิตเซอร์แลนด์  โดยเฉพาะ
อตุสาหกรรมบริการ การเงิน เทคโนโลยี ฯลฯ ซึง่สร้างรายได้เข้าประเทศได้มหาศาล  
5. สวิตฯ เน้นให้ประชาชนรับผิดชอบตวัเองให้มากท่ีสดุ ให้บริหารความเส่ียงในชีวิตของตวัเอง ด้วยระบบประกนั ทัง้
ประกนัชีวิต ประกนัสขุภาพ ประกนัการว่างงาน และการออมเพ่ือความมัน่คงในวยัเกษียณ โดยเยาวชนเร่ิมท างาน มี
รายได้ก็จะถูกหกัเงินเดือนไว้แล้ว ฯลฯ เม่ือประชาชนมีความรับผิดชอบต่อตวัเอง รู้หน้าท่ี มีวินัย ไม่สร้างภาระให้
ประเทศ ประเทศชาติก็เจริญ  แตใ่นอนาคตข้างหน้าอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ เพราะในขณะนี ้นกัเรียนสายอาชีพ มี
ความมุง่มัน่ในการเรียนลดลง  โดยพบวา่ เดก็ 3 คน จะมี 1 คน ท่ีออกจากการศกึษากลางคนั.....แตเ่พียง 5 ข้อท่ีกล่าว
มานีก็้ท าให้สวิตฯ อยู่ได้ด้วยดีแล้ว (เราก็หวังกันว่าเมืองไทยเราจะเป็นแบบนีบ้้าง ใช่ไหมค่ะ)  ...ในเล่มยังมีเร่ือง
นา่สนใจเก่ียวกบัระบบการศกึษา การสมัภาษณ์งาน และความพิเศษของประเทศนี ้ให้ได้อา่นกนัอีกนะคะ 
     วนัท่ี 12 สิงหาคม คือเป็นวนัแม่แห่งชาติ พิเศษส าหรับพวกเราชาวไทย ขอฉลองด้วยการสมัภาษณ์พิเศษ คณุแม่
และลูก จากครอบครัว ท่ีชาวหญิงไทยรู้จกักันดี  และยงัมีเร่ืองราวน่าสนใจอีกมากมายให้ติดตามกนั รวมทัง้กิจกรรม
หญิงไทยพบจิตแพทย์ ปีนีจ้ะจดัขึน้ในเดือนกนัยายน วนัไหนบ้างนัน้ ตดิตามกนัได้ในเลม่  

ท้ายนี ้ขอให้ทา่น “ยอมรับความจริงของโลกได้ แล้วปัญหาใหญ่ในชีวิตจะไมเ่กิด”  อยา่งท่ีนายจอมเขาบอกมาคะ่  

ด้วยความปรารถณาดี.........กหุลาบ ไทรโพธ์ิภู่ (saipopoo@gmx.ch   สง่เร่ืองราว ค าตชิม กนัมาได้นะคะ)  

mailto:saipopoo@gmx.ch
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สารจากประธาน 
 

สวสัดีคะ่เพื่อนพ้องน้องพี่ชาวไทยในสวิตฯ ทกุคน 

โลกสวย สขุ และสนัต ิด้วยมือแม ่ เน่ืองในโอกาสวนัแมแ่หง่ชาต ิ 
12 สิงหาคม ปีนี ้เพ่ือระลกึถึงพระมหากรุณาธิคณุสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ แหง่มวลชนชาวไทย  
ขอมอบสง่ความขอบคณุแม่ทกุคน เพราะมีแมผู่้ให้ก าเนิด  เพราะแม ่ลกูจงึเจริญเตบิโตเป็นคนดี เจริญก้าวหน้าใน
สงัคม ทัง้ในบ้าน นอกบ้าน ในชาต ิในระหวา่งชาต ิในโลกนี ้เพราะแมผู่้ถ่ายทอดความดีงาม ถ่ายทอดวฒันธรรม 
คณุธรรม สูเ่ราผู้ เป็นลกู แมอ่ยูใ่นตวัเรา เราอยูใ่นตวัแม่  
เราจะชว่ยกนัรักษาและถ่ายทอด วฒันธรรมไทยท่ีดีงามนีใ้ห้ยัง่ยืนสืบไป ไมว่า่จะอยูแ่หง่ใดในโลกนี  ้

โลกสวย สขุ สนัต ิด้วยมือแม่  ขอน้อมกราบขอบคณุแมท่กุคนในโลกใบนี ้
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สัมภาษณ์พเิศษ “วันแม่แห่งชาติ” 
             โดย ล าดวน 

“ แม่ “ เป็นค าท่ีน่าฟัง ไพเราะเสนาะห ูมีความหมาย
ในทางช่ืนอกช่ืนใจ เราจึงเรียกคนท่ีให้ก าเนิดเรามาว่า 
“แม่” เพราะเรียกค าอ่ืนคงฟังไม่ช่ืนใจมากเท่านี ้และค า
ว่า “แม่” น่ีเองเป็นค าท่ีเด็กมกัจะพูดก่อนค าใดๆ เม่ือ
เร่ิมพูดได้ เด็กต้องพูดค าว่า แม่ก่อน แม้ว่าจะพูดไม่ชัด 
ออกเสียงเป็น มะ เป็น แมะ อะไรไปก็ได้ แต่จุดหมาย
ของเขาก็คือเรียกคนท่ีเขารู้จักมาก่อนใครๆ ผู้ ท่ีใกล้ชิด
มากกว่าใคร ผู้ เฝ้าดูแลอุ้ มชูทะนุถนอมชีวิตน้อยๆใน
ครรภ์มากวา่ 9 เดือน....เราๆท่านๆ จะเห็นได้ว่า ทกุชาติ
เขาก็จะมีวันนี ้กันทัง้นัน้ ต่างกันแค่วันแม่ของแต่ละ
ประเทศอาจไม่ตรงกันเท่านัน้เอง ส าหรับประเทศไทย
เรานัน้ วนัแม่แห่งชาติ ตรงกบัวนัท่ี 12 สิงหาคม ซึ่งเป็น
วันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ซึ่งการก าหนดให้มีวันแม่แห่งชาต ิ
ขึน้มาก็เพ่ือ  
     1. เทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะแม่ของ
แผน่ดนิ ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคณุตอ่ปวงชนชาวไทย 

    2. ให้ผู้ เป็นลกูได้ส านึกถึงพระคณุของแม่ และได้ท า
หน้าท่ีของลกูท่ีพงึมีตอ่แม ่ 
    3. ใ ห้ผู้ ท่ี เ ป็นแม่ไ ด้ตระหนักถึ ง
ห น้ า ท่ี ขอ งตน ท่ีพึ ง มี ต่ อ ลู ก  และ
ครอบครัว 
    4. ประกาศเกียรตคิณุ และเผยแพร่
ให้สงคมได้รับรู้ถึงคณุงามความดีของ
แม่และลูกท่ีปฏิบัติหน้าท่ีของตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี สมควรแก่ความช่ืนชม 
ยกยอ่ง 
     5. รักษาประเพณีและวฒันธรรม
อนัดีงามของชาติในเร่ืองความกตญัญู
ของลกูท่ีมีตอ่แมใ่ห้คงอยูต่อ่ไป 

           เน่ืองในโอกาสส าคัญนี ้ล าดวนจึงขอน าเสนอ 
บทสัมภาษณ์พิเศษ จากคุณแม่ (คุณยายมือใหม่ สด 
ซิง) ภาพท่ีประทับใจล าดวนท่ีสุดคือ เจอกันทีไร จะได้
เห็นภาพการพูดคุย ท่ีสนุกสนาน ได้รสชาติ พร้อมทัง้
เสียงหัวเราะท่ีบ่งบอกถึงความจริงใจ และความเป็น
กนัเองกบัผู้ ร่วมสนทนาด้วยเสมอ  เป็นคนท่ีอยู่ใกล้แล้ว
รู้สึกดี มีความสุข เป็นคนท่ีมีพลังแห่งความสุข ส่ง
กระจายออกมาสู่ผู้คน รอบข้างได้อย่างน่าทึ่ง ถึงแม้เรา
จะมีโอกาสได้เจอกันอย่างน้อย 2 ครัง้ต่อปีเท่านัน้ ใน
ฐานะแฟนพันธ์แท้ของสมาคมฯ คือในงาน วันประชุม
สามญัประจ าปี และงานวนัครอบครัวหญิงไทย เพราะ 
2 วนันี ้เราจัดกันทุกปี จนเป็นประเพณีไปแล้วค่ะ และ
ไม่เคยมามือเปล่า จะต้องน าอาหาร มาให้พ่ีๆ น้องๆ ได้
ชิมกันเสมอค่ะ  นอกจากนัน้คุณแม่ท่านนี ย้ัง เ ป็น
แบบอย่างท่ีดี ในด้านความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน 
ครอบครัว และเป็นท่ียอมรับของสงัคมสวิส โดยเคยให้
สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ท้องถ่ิน ช่ือว่า “Tannezytig”  
เม่ือเดือน  ธันวาคม ปี ค.ศ. 2013      ฮั่นแน่...อยากรู้
กันแล้วใช่ไหมค่ะว่า ท่านผู้ นีเ้ป็นใครกันนะ..ถึงได้ดี
พร้อม ไปหมดซะทกุอย่าง....ส่วนคณุลูก เชือ้ย่อมไม่ทิง้
แถวแนน่อนคะ่ เรามาตดิตามกนัเลย 
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เรามารู้จกักบัคณุแม่กนัก่อนนะคะ 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณแม่ วานี ไคเซอร์-แซ่เลีย้ว  อาย ุ53 ปี พ่ีวานี เล่า
ให้ล าดวนฟังวา่ หลงัจากพบรักและแตง่งานกบัสามีชาว
สวิส ก็ย้ายมาอยู่สวิตฯ จนบดันีก็้ 33 ปีแล้ว เคยท างาน
ในโรงงานผลิตเคร่ืองไฟฟ้าอยู่  22 ปี เป็นการท างาน
แบบสองกะ และท าเต็มเวลา อยู่ 16 ปีต่อมาลดการ
ท างานเหลือ 50 % ก่อนท่ีจะออก เพราะบริษัทลด
คนงาน จึงเป็นโอกาสให้มาเป็นเจ้านายตวัเอง โดยเปิด
ร้านอาหาร ช่ือ Kaiser Thai Food Corner  จนถึงวนันี ้
ก็เกือบ 9 ปีแล้วค่ะ  ร้านนีต้ัง้อยู่ท่ีชัน้ล่างของตึก 5 ชัน้  
ซึ่งลูกสาวและลูกเขย เป็นเจ้าของ  อยู่ท่ีเมืองโซโลทูร์น 
(เชิญไปอุดหนุนกันได้) และใช้เป็นท่ีพักอาศัยด้วย พ่ี
วานี มีลกูสาวเพียงคนเดียว และเพิ่งจะเป็นคณุแม่เม่ือ
วนัท่ี 20  มิ.ย นีเ้อง 
 

เม่ือสมัยโน้น (ลากเสียงยาวหน่อย เพราะมนันานมาก
แล้ว) ยังไม่มีสมาคมอะไรในการให้ความช่วยเหลือ
หญิงไทยท่ีมีปัญหา หลายคนมาปรึกษากับพ่ีวานี ซึ่ง
ตอนนัน้ พ่ีวานีอยู่ ในกลุ่มแม่บ้านโซโลทู ร์น และมี
ความสามารถในการใช้ภาษาได้ดี ใครมีปัญหา ก็มา
ปรึกษา เราก็ช่วยกันไป ตามความสามารถท่ีจะท าได้ 
แต่หลงัจากนัน้ ได้มีการก่อตัง้ชมรมไทยคลาสสิค เป็น
การน าเสนอในด้านวฒันธรรมไทย เช่น ศิลปการร่ายร า
ของไทย โดยมีพ่ีจารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต เป็นประธาน 
ตอ่มาก็ได้มีการก่อตัง้กลุม่หญิงไทย เพ่ือหญิงไทย ใน 

สวิตฯขึน้ มีคณุศรีสมร เมเยอร์ (คณุต้อย) เป็นประธาน 
พ่ีวานีรู้จักกับกลุ่มหญิงไทยเพ่ือหญิงไทย ผ่านทางพ่ี
จารีย์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการของกลุ่มหญิงไทยด้วยอีก
ต าแหน่ง พ่ีวานีเห็นว่ากลุ่มนีท้ างานกนัอย่างทุ่มเท และ
เสียสละ จึงสมคัรเป็นสมาชิกของกลุ่ม คือเป็นผู้ช่วยอยู่
เบือ้งหลัง นับถึงตอนนีเ้ป็นสมาชิกมาเกือบเท่าอายุ
สมาคมละมัง เรามาติดตามกันว่าพ่ีวานี มีวิ ธีการ
อย่างไรในการเป็นคณุแม่ และเจ้าของกิจการ ท่ีประสบ
ความส าเร็จกนัคะ่ 
 

ล าดวน : พี่ วาณี มีวิ ธีการอบรมเลีย้งดูลูก ใน
ครอบครัวสองวัฒนธรรมอย่างไรค่ะ 
พ่ีวานี  :  พ่ีสอนให้ลกูเข้าใจ ในความตา่งของสงัคมสวิส 
และสังคมไทย นั่นคือ สังคมสวิสเป็นสังคมของความ
ตรง เช่น คิดอย่างไรก็พูดออกมา ไม่ว่าเด็กหรือผู้ ใหญ่ 
สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้ ถือเป็นเร่ืองปกติ แต่
สังคมไทยเราจะให้ความเคารพผู้ ใหญ่ รักครอบครัว 
และพ่ีก็ท าให้ลูกเห็นว่า พวกเราพ่อแม่ ญาติพ่ีน้องท่ี
เมืองไทยรักกัน ดูแลกัน  ท่ีส าคญัพ่ีให้ลูกร่วมกิจกรรม
ของทัง้สองวฒันธรรม น้องร าไทยได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล าดวน : พ่ีมีวิธีการอย่างไรให้ลูกพูดภาษาไทย   
สามีพี่  มีส่วนสนับสนุนเร่ืองการใช้ภาษาไทยของ
ลูกอย่างไร  
พี่วานี : ตอนแรกพ่ีก็สับสนตวัเองเหมือนกัน ว่าจะท า
อยา่งไร พอดีตอนนัน้เราอยูท่ี่สิงคโปร์ แตพ่ี่ยงัไมมี่ลกูนะ 
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พ่ีเห็นลกูเพ่ือนพ่ี ซึ่งเป็นคนไทยเหมือนกนั ลกูเขาพูดได้ 
3 ภาษา พ่ีก็คุยกับเขา เขาบอกว่าพ่ีต้องพูดภาษาไทย
กบัลูก พอพ่ีมาอยู่สวิตฯ ถึงมีลูกค่ะ เพราะคิดได้แล้วว่า
จะพดูภาษาอะไรกบัลกูคะ่ (ประมาณว่า ถ้ายงัไม่รู้ ก็กะ
จะไมมี่ลกูกนัละ...ฮา...) 
พ่ีก็พูดภาษาไทยกับลกูตัง้แต่เกิด ลูกพูดภาษาไทยได้ดี 
แต่อ่านเ ขียนไม่ ไ ด้ค่ะ  แฟนพ่ีสนับสนุนให้ลูกพูด
ภาษาไทย แตแ่ม่ คือพ่ี น่ีต้องท างานหนกัหน่อย เพราะ
พ่ีต้องพดู 3 ภาษา พดูกบัลกูภาษาไทย แล้วต้องแปลให้
สามี หรือญาติๆ เข้าใจด้วย ไม่ง่ายนะ แต่ต้องท าค่ะ 
เพราะไม่เช่นนัน้ลูกพ่ีจะส่ือสารอย่างไรกบัญาติพ่ีน้องท่ี
เมืองไทย  แม่ต้องแข็ง อดทน และอย่ารีบตัดความ
ร าคาญ ถ้าลกูพดูเยอรมนั กับพ่ี พ่ีจะเฉย ไม่สนใจ ไม่รู้
เร่ือง ถ้าพดูไทย จะตอบทนัทีเลย น่ืคือวิธีการของพี่คะ่ 
 

ล าดวน : ลูกพ่ีสร้างความล าบากใจให้พ่ีบ้างไหม 
แล้วพี่ผ่านจุดนัน้มาได้อย่างไร 
พี่วานี : ช่วงวัยรุ่น จะมีปัญหามากท่ีสุด ลูกไม่ค่อย
สนใจเรียน มีเร่ืองอ่ืนๆ ให้สนใจมากกวา่ เราก็ต้องเข้าใจ
ว่านั่นเป็นปัญหาของเด็กวัยนี ้และพ่ีจะเป็นคนท่ีเปิด
กว้างกบัลกูมาก เช่น พ่ีจะบอกมีแฟนได้ แตข่อให้พามา
เจอ ท าความรู้จักกัน และพ่ีเป็นผู้ ฟัง ท่ีดี  พร้อมให้

ค าแนะน า จะไมก่ล่าวโทษ เพราะฉะนัน้เม่ือลกูมีปัญหา 
เขาจะมาคุย มาเล่าให้พ่ีฟัง  พ่ีท าให้ลูกเห็นว่า พ่อแม่
เป็นท่ีปรึกษาได้ดีท่ีสุด ช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้ แต่ก็ไม่
ชว่ยแก้ให้ทกุปัญหา สิ่งนีเ้ขาต้องเรียนรู้  
  
ล าดวน : พี่ มีวิธีการสอนลูกเก่ียวกับเร่ืองเงินและ
เร่ืองการให้อย่างไร (ล าดวน เห็นว่าพ่ีเป็นคนท่ีให้
ความช่วยเหลือ ในกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม ชมรม
ไทยต่างๆ และพ่ีมีกิจการเป็นของตนเอง กว่าจะเป็น
อย่างทุกวันนี ้เร่ืองการบริหารจัดการเร่ืองเงิน ต้องมี
ความจ าเป็น และส าคญัมาก) 
พี่วานี : สอนเร่ืองการใช้เงิน แบบคนสวิส คือ การไม่ใช้
เงินเกินตัว ได้เงินมา เราต้องรู้จักแบ่งสันปันส่วน คือ 
ส าหรับการใช้จา่ยในเร่ืองตา่งๆ และการเก็บหอมรอมริบ 
รวมทัง้การเรียนรู้ท่ีจะท าให้เงินงอกเงย โดยไม่มีความ
เส่ียงด้วย ส่วนเร่ืองการให้นัน้ คือการให้แบบคนไทย ให้
รู้จกัท าบญุ มีน า้ใจกบัคนท่ีด้อยกวา่ ไม่เอาเปรียบคนอ่ืน 
จนบางครัง้เรารู้สึกลกูก็ถกูเอาเปรียบ เช่น ลกูจะเป็นคน
จ่ายให้เพ่ือนตลอด เวลาไปกินข้าวด้วยกัน แต่ลูกบอก
เขามีความสุข ท่ีได้ท า เพราะเพ่ือนเขายงัเรียนอยู่ ไม่มี
เงิน และเราก็ไมไ่ด้ท าให้ตวัเองล าบาก กบัการให้นัน้  
 

ล าดวน : พี่ เป็นคนเก่ง ทัง้งานนอก และงานใน พี่
บริหารจัดการเร่ืองการงาน และครอบครัวอย่างไร 
เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆ รุ่นใหม่ กับความส าเร็จ
ทัง้ในหน้าที่การงาน และครอบครัวค่ะ 
พี่วานี : การบริหารเวลา ส าหรับพ่ีส าคญัมาก พ่ีจะวาง
แผนการท างานทุกวัน  ก่อนจะหมดวันนี ้พ่ีจะรู้แล้วว่า 
พอต่ืนมาพรุ่งนี ้พ่ีจะต้องท าอะไรบ้าง บางทีแผนท่ีวางไว้ 
ก็ไม่เป็นไปตามแผน เป็นเร่ืองธรรมดา ท่ีเกิดเป็นประจ า 
พ่ีก็จะแก้ปัญหา โดยต้องท าในวันรุ่งขึน้ และพยายาม
ไม่ให้งานพอกหางหมู เช่น ในแผนบอกว่าวนันีจ้ะต้อง
ดดูฝุ่ นบ้าน พอกลบัมาจากท่ีท างาน เหน่ือยแสนเหน่ือย 
จะต้องบอกตวัเองให้ดดูฝุ่ น อยา่เผลอนัง่นะ่ ถ้านัง่จะ 
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หลบัแน่ ก็ต้องพยายามฝืนตวัเอง ท าให้ได้ ห้ามใจอ่อน
....เป็นอะไรท่ีต้องวิ่งแข่งกับเวลา แต่พ่ีก็วิ่งทันค่ะ...
ล าดวน : อะไรคือความภาคภูมิใจในตัวลูก 

พี่ วานี : พ่ีภูมิใจท่ีลูกพ่ีเ ช่ือฟัง และเป็นคนท่ีอยู่ใน 
สงัคม 2 วัฒนธรรม ได้อย่างเข้าใจ และปรับตวัได้ กับ
ทกุสถานการณ์ และเป็นคนท่ีมีความสขุง่าย (เหมือนพ่ี)  
 

ล าดวน : พี่คิดว่าพี่ประสบความส าเร็จ ในเร่ืองการ
อบรมเลีย้งดูลูกไหม อย่างไร 
พี่วานี : สิ่งหนึ่งท่ีคิดว่าตวัเองประสบความส าเร็จ คือ 
ลูกบอกพ่ีว่า “แม่ หนูไว้ใจแม่ท่ีสุด” และตอนนีลู้กพ่ี 
สามารถอยู่ได้ด้วยตวัเขาเอง และเขามีความสขุกบัสิ่งท่ี
เขามี  นัน่คือ ความส าเร็จของคนท่ีเป็นแม ่ส าหรับพ่ี 
 

ล าดวน : ตอนนีพ้ี่เป็นคุณยายแล้ว รู้สึกอย่างไรค่ะ 
พี่วานี : ดีใจมาก และพ่ีบอกลูกว่า ให้หลานฉันพูด
ภาษาไทยด้วยนะ พ่ีสมคัรให้หลานเป็นนกัเรียนของครู
ตุ๊ก (ประธานสมาคมครูภาษาไทย ในสวิตเซอร์แลนด์) 
ไว้เรียบร้อยแล้ว... ฮา... 
 

ล าดวน : พี่คิดว่า พี่จะมีส่วนช่วยในการอบรมเลีย้ง
ดูหลาน หรือไม่ อย่างไร 
พี่วานี : เราช่วยกันค่ะ เพราะท่ีท างานพ่ี อยู่ในบริเวณ
เดียวกบัท่ีพกัอาศยัและท่ีท างานของลกูพ่ี คะ่ 
 

ล าดวน :  พี่ปฏิบัตต่ิอคุณแม่ อย่างไรค่ะ 
พี่วานี : พ่ีดูแล พ่อแม่ของสามี เหมือนพ่อแม่พ่ี ส่วน
คณุแมพ่ี่ ท่ีเมืองไทย เราไม่ได้อยู่ด้วยกนั แตพ่ี่จะโทรคยุ 
ถามสารทกุข์กนั และชว่ยเหลือด้านการเงิน และกลบัไป
เย่ียมท่านเม่ือมีโอกาส พ่ีเข้าใจแม่ (ไทย) เพราะจะทกุข์
ตลอด กบัลกูคนนัน้ ลกูคนนี ้เป็นลกัษณะโดยทัว่ไปของ
แมไ่ทย ท่ีปล่อยไม่เป็น  พ่ีก็จะต้องเข้าใจว่าเป็นมนัแบบ
นัน้เอง  จะไม่ไปปะทะกับแม่ คือปล่อยไป แม่ก็แก่แล้ว 
ไม่รู้ว่า จะอยู่กบัเราไปอีกนานเท่าไหร อะไรท่ีท าให้แม่มี
ความสขุได้ ไมเ่หนือบา่กวา่แรง ก็ท าเถอะคะ่ 
 

ล าดวน :  พี่มีอะไรจะฝากถงึคุณแม่ท่านอ่ืนๆ บ้าง 
พี่วานี : สิ่งหนึง่ท่ีอยากจะบอกคณุแมท่กุทา่น คือ “อย่า
คิดว่า ความคิดของเรา ถูกต้องเสมอ”  เราต้องรู้จกั
ฟัง และมีเหตผุล รวมทัง้มีความเข้าใจในชีวิต ว่าสมยันี ้
มนัแตกตา่งกบัสมยัก่อนโน้นมาก เราต้องยอมรับได้กับ
เร่ืองนี ้เช่น “จะห้ามลูกไม่ให้มีแฟนนัน้ คงจะยาก” แต่
จะดีกว่าไหม ถ้าเราปล่อยให้เขาได้เรียนรู้ และเราเป็น
ตวัช่วย ให้ค าแนะน า รับฟังปัญหา หรือข้อข้องใจ และ
คอยเป็นท่ีปรึกษาให้เขา เราจะได้ลกูเราอยู่กบัเราตลอด 
ไมห่นีหายไปไหนแน ่ถ้าเขาไว้ใจเรา พ่ีขอฝากไว้เทา่นีค้ะ่ 
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มารู้จักน้องเมลานีกันบ้างค่ะ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ เมลานี เซ็นเงอร์ (Melanie Zenger) อายุ 29 ปี 
เพิ่งแต่งงานได้ ปีกว่าๆ เพิ่งมีลูกชาย (กว่าวารสารจะ
ออก ก็จะอายุได้ 1 เดือนกว่า) เรียนจบด้านการตลาด 
ตอนนีท้ างานเป็นผู้ ช่วยในร้านอาหาร Kaiser Thai 
Food Corner คือท า และเรียนรู้ทกุอย่าง ตัง้แตก่ารท า
ความสะอาด งานบริการ การจดังานเลีย้งนอกสถานท่ี 
การบริหารจัดการร้าน ส่วนเร่ืองอาหารนัน้ ท าเองบ้าง 
แต่อร่อยสู้แม่ครัวไม่ได้ (หวัเราะ จะต้องเรียนรู้เร่ืองการ
ท าอาหารมากขึน้ ในอนาคต) ต้องเรียนรู้ทุกอย่าง 
เพราะในอนาคตจะดแูลกิจการตอ่จากคณุพอ่คณุแม่คะ่ 
 

ล าดวน :  คุณแม่เป็นแม่แบบไหน ในสายตาของ
น้องเมลานีค่ะ 
น้องเมลานี :  แม่เป็นคนน่ารัก ตรง แตแ่ข็งมาก แม่จะ
รู้ว่าตวัเองต้องการอะไร และจะท าตามนัน้ เพราะตอน
เด็กหนูดือ้มากๆๆ แม่เป็นคนเปิดกว้าง เข้าใจทัง้สอง
วฒันธรรม  
 

ล าดวน :  คุณแม่เลีย้งน้องเมลานีอย่างไร 
น้องเมลานี :  แมใ่ห้อิสระกบัหนใูนการตดัสินใจ แม่จะ
เปิดประตูต้อนรับหนูตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง (ปิด
เหมือนกนัตอนแม่หลบั ฮา) แม่ไม่เคยพดูว่า “ไม่” จะได้
เสมอส าหรับหน ูแมจ่ะอยูเ่คียงข้างหนเูสมอ 

ล าดวน :  สิ่งท่ีน้องได้เรียนรู้จากคุณแม่ตัง้แต่วัยเด็ก
จนถึงตอนนีคื้ออะไรคะ่ 
น้องเมลานี : ค าสอนของแม่มีคณุค่าเสมอ ตอนเด็กก็
อาจไม่เข้าใจ (เพราะดือ้) แตโ่ตแล้วก็จะรู้ว่าจริงอย่างท่ี
แม่บอก แม่สอน ได้รับการเป็นคนอารมณ์ดี มองโลกใน
แง่ดีจากคณุแม ่สิ่งนีห้นวูา่ส าคญัมาก การคิดในทางท่ีดี 
จะท าให้เราเดินไปข้างหน้าได้ นอกจากนีย้ังได้เรียนรู้
เร่ืองการบริหารจัดการจากคณุแม่ คณุแม่เป็นคนท่ีเร็ว
มาก หนก็ูเร็วนะ แตก็่ไมท่นัแมค่ะ่ 
 

ล าดวน : คณุแม่มีส่วนอย่างไร ท่ีน้องเป็นน้องอย่างทุก
วนันีค้ะ่ 
น้องเมลานี : แมใ่ห้ในเร่ืองพืน้ฐาน ของการด าเนินชีวิต
คะ่ ท่ีเหลือให้คดิเองวา่จะให้ชีวิตเป็นอยา่งไรคะ่ 
 

ล าดวน :  วันแม่ปีนี .้ . .จะท าอะไรเพื่ อแม่  หรือ
อยากจะบอกอะไรกับคุณแม่ค่ะ 
น้องเมลานี : จะบอกรักแม่ ซือ้ของขวญัให้แม่ และจะ
กินข้าวด้วยกนัทัง้ครอบครัวคะ่  
 

ล าดวน : ตอนนีเ้ป็นคุณแม่เองแล้ว รู้สึกอย่างไร 
เหน็หน้าลูกครัง้แรกความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้าง 
น้องเมลานี : เห็นหน้าลูกแล้วร้องไห้ค่ะ ดีใจตืน้ตัน
น า้ตาร่วงเพราะรอมา 3 วนั 2 คืนถึงได้เห็น โดยการผ่า
ออกคะ่ 
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ล าดวน : น้องจะเลีย้งลูกอย่างไร จะเหมือนหรือต่าง
จากท่ีคณุแมเ่ลีย้งน้องมาคะ่ 
น้องเมลานี : หนจูะเลีย้งลกูเอง ให้คณุตา คณุยายช่วย
เลีย้งด้วย เพราะเป็นแม่มือใหม่ค่ะ และก็คงจะเลีย้งลูก
เหมือนท่ีคุณแม่เลีย้งหนูมา แต่อาจแตกต่างกันหน่อย 
เพราะลกูหนเูป็นผู้ชายคะ่  
 

ล าดวน : วางแผนกับสามีว่าจะเลีย้งลูกอย่างไรค่ะ 
น้องเมลานี : ก็คุยกันว่า จะให้ลูกพูดได้ 3 ภาษา คือ
ห นู จ ะ พู ด ภ า ษ า ไ ท ย กั บ ลู ก  แ ฟ น หนู ก็ จ ะ พู ด
ภาษาเยอรมนั และภาษาองักฤษค่ะ เพราะเด็กท่ีน่ีกว่า
จะได้เรียนภาษาองักฤษก็ ชัน้ ป. 5 หนูว่าช้าไปค่ะ การ
ส่ือสารได้  หลายภาษาเป็นเร่ืองส าคญั แตก็่ไม่เครียด ได้
เทา่ท่ีได้คะ่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล าดวน : อยากฝากอะไร ถึงคุณลูกท่านอ่ืนๆ 
เก่ียวกับค าว่า “แม่” 
น้องเมลานี : อยากจะบอกว่า “แม่” นัน้ส าคญักับเรา
มาก แมรั่บฟังเราทกุเร่ือง อยู่เป็นเพ่ือนเราตลอดเวลา มี
หไูว้ฟังเราตลอด เพราะฉะนัน้ อยากให้ลกูๆพยายามฟัง
แม่บ้าง เพราะไม่มีใครจะหวงัดีกบัเราเท่าแม่  และแม่มี
ประสบการณ์ มาก่อนเรา อย่างน้อยขอให้ฟังก่อน แล้ว
เราคดิ และตดัสินใจ วา่จะท าแบบไหนนัน้ อยู่ท่ีเราคะ่  

 
 

ล าดวนขอขอบคณุพ่ีวานี และน้องเมลานี มากๆคะ่  
ท่ีให้เกียรติ ให้สัมภาษณ์ ถึงความรัก ความอบอุ่น ใน
ครอบครัว รวมทัง้ เคล็ดลับในความส าเร็จทัง้ด้าน
ครอบครัว และการงาน กบัรวงข้าวฉบบัวนัแมนี่ค้ะ่  
ใครเห็นว่าดี มีประโยชน์ ก็น าไปใช้กันได้นะคะ พ่ีวานี 
และน้องเมลานี ไมส่งวนลิขสิทธ์ิคะ่  
 

ปิดท้ายขอน าค าสอน ของพระสมัมาสมัพทุธเจ้าว่าด้วย
คณุธรรมของบุตรท่ีควรท า เพ่ือทดแทนพระคณุของพ่อ
แม ่ด้วยค าวา่ "กตัญญู กตเวที" มาเลา่สูก่นัฟังคะ่ 
กตัญญู คือ การเห็นคุณท่าน เห็นด้วยใจ ด้วยปัญญา 
ว่าท่านเป็นผู้ มีพระคุณต่อเราอย่างแท้จริง คณุของพ่อ 
แมด่ไูด้จากการอปุการะเลีย้งดเูรามา ด้วยความบริสทุธ์ิ
ใจ ไมไ่ด้มองถึงหลกัประกนัใด ๆ เลย เราเองก็เกิดมาตวั
เปล่าไม่มีหลกัทรัพย์ ยิ่งนิสยัใจคอแล้วยิ่งไม่รู้เลย ว่าโต
ขึน้มาจะเป็นอย่างไร จะเป็นคนอกตญัญูหรือไม่ ก็ไม่รู้ 
หนงัสือสญัญาระหว่างเรากบัท่านก็ไม่มี แตท่่านก็ทุ่มเท
เข้าช่วยเหลือเราจนสุดชีวิต ผู้ เป็นลูกจึงควรมองให้เห็น
คณุของทา่นในข้อนี ้

อีกข้อก็คือ กตเวที คือการทดแทนพระคุณของท่าน 
ด้วยความดีของตวัเราเอง ตัง้แตท่่านยงัมีชีวิตอยู่ จะท า
ให้ทา่นมีความสขุใจอยา่งยิ่ง และการตอบแทนคณุท่าน 
ทัง้เม่ือท่านยงัมีชีวิตอยู่ ก็ช่วยเหลือกิจการงานของท่าน 
ดแูลปรนนิบตัิการกินอยู่ให้สะดวกสบายและเอาใจใส่
ชว่ยเหลือเม่ือเจ็บป่วย และเม่ือท่านล่วงลบัไปแล้ว ก็จดั
พิธีศพให้ท่าน และท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอย่าง
สม ่ า เสมอ น่ีแหละถึง เ รียกว่า "กตัญญู กตเวที" 
คุณธรรมเบือ้งต้นของผู้ เป็นลูกทุกคน ท่ีต้องพึงปฏิบัติ
ตอ่พอ่แม.่....  
และท่ีส าคญั เราสามารถ  
“ท าทุกวันเป็นวันแม่ส าหรับเรา...และแม่ของเรา”  
ได้โดยไมต้่องรอวนัแมแ่หง่ชาตนิะคะ............ 
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ระบบการสร้างคน ของสวิตฯ 
         โดยศกัดา บวัลอย 
 

เม่ือวนัอาทิตย์ท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ท่ีผ่านมา ใน
การประชุมสามัญประจ าปี ของสมาคมหญิงไทยเพ่ือ
หญิงไทย ผมได้รับเกียรติ เป็นวิทยากรบรรยายเร่ือง 
“ระบบการศึกษาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์”  
มีเพ่ือนๆ พ่ีๆ สมาชิกของสมาคมฯ เสนอให้น าเร่ืองนี ้ลง
ในวารสารรวงข้าว ผมจึงสนองตามค าเสนอ ถึงแม้จะดู
เป็นวิชาการไปสกัหน่อย แตก็่เป็นเร่ืองน่าสนใจไม่น้อย 
ส าหรับคนท่ีเป็นพ่อ เป็นแม่  ส าหรับลูกๆของเรา รวม
ทัง้ตวัเราเองด้วย ถ้าสนใจท่ีจะศึกษาเล่าเรียนเพิ่มเติม 
เพราะฉะนัน้ ขอให้ตดิตามอา่นกนั นะครับ...... 
 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีระบบการปกครองในรูปแบบ
ของสมาพันธ รัฐ  ซึ่ งแต่ละ รัฐ มีอ านาจในการจัด
การศกึษาเอง ดงันัน้ทัง้ 26 รัฐ จงึมีความแตกตา่งกนั  
 

การจัดการศึกษาระดับภาคบังคับ และระดับอนุบาล 
เป็นหน้าท่ีของแต่ละอ าเภอ  ซึ่งเป็นบริการจากภาครัฐ 
ไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียน และค่าส่ืออุปการณ์การเรียน 
ผู้ปกครองจะซือ้เพียงค่า อุปกรณ์เล็กๆน้อย ๆ ท่ีจ าเป็น
ในการเรียนเทา่นัน้ สถานที่เรียนของเดก็ จะค านงึถึง  
ท่ีอยูอ่าศยัของเดก็ เป็นอนัดบัแรก ต้องอยูใ่กล้บ้าน 
นักเรียนส่วนมาก ประมาณ 95 % ของประเทศเรียน
การศกึษาภาคบงัคบั ท่ีโรงเรียนของรัฐบาล  ส่วนท่ีเหลือ 
อีก 5 % เรียนท่ีโรงเรียนเอกชน ทัง้โรงเรียนรัฐ  และ
เอกชน มีส่วนส าคัญในการส่งเสริม ช่วยเหลือ เด็ก
นกัเรียนในด้านสงัคม ภาษา วฒันธรรม  
หลังจากการศึกษาภาคบังคับแล้ว สมาพันธรัฐสวิส 
(รัฐบาลกลาง)และกระทรวงศกึษาธิการของแตล่ะรัฐ จะ
ร่วมมือกนั ในการวางรากฐานและก าหนดนโยบายด้าน
การศึกษา ตัง้แต่ระดับมัธยมปลาย สายอาชีพ จนถึง
ระดบัอดุมศกึษา   

เพราะการให้การศึกษาส าหรับประชากรในประเทศ  
เป็นกลไกส าคัญ ในการพัฒนาประเทศ ให้ก้าวหน้า 
ยัง่ยืนตอ่ไป    
การศึกษา คือการเรียนรู้ตลอดชีวิต เร่ิมตัง้แต่แรก
เกิด ซึ่งแบ่งได้เป็นช่วงชัน้ดังต่อไปนี ้
การศกึษาก่อนภาคบงัคบั  
การศึกษาปฐมวัย (Vorschulstufe) 

 Spielgruppe กลุม่เดก็เลน่   
 Tagesmutter แมรั่บเลีย้งดเูดก็ตอนกลางวนั 
 Kita ศนูย์รับเลีย้งเดก็ตอนกลางวนั 

ส าหรับคา่ใช้จา่ย ของสถานศกึษาดแูลเดก็ในระดบันี ้
ถ้าเป็นของรัฐหรือวา่สถานรับเลีย้งท่ีได้รับการสนบัสนนุ
จากรัฐ  คา่ใช้จา่ยจะค านวณ จากรายได้และฐานะ ของ
ผู้ปกครอง  

 
การศึกษาภาคบังคับ (obligatorische Schule) 
ภาคบังคับ 11 ปี เร่ิม 2015/2016 นับรวมตัง้แต่ เรียน
ชัน้อนบุาล 2 ปี  ถึง ป. 9 ใช้ทัง้ประเทศ  
ชั ้นอนุบาล (Kindergarten) เร่ิมปีการศึกษา ในฤดู
ใบไม้ร่วง   
โดยรัฐส่วนใหญ่ จะเร่ิมเม่ือเด็ก มีอายคุรบ 4 ขวบ ถึง 4 
ขวบ 9 เดือน เป็นช่วงชัน้ในการเตรียมความพร้อม ของ
เด็กในพฤติกรรมและการเข้าสังคม และการเรียนรู้
ทกัษะตา่งๆ ในการเรียนพดู เขียน และอา่น  
รูปแบบของการเรียนไม่ก าหนดความสามารถ ไม่มี
การให้คะแนน แตจ่ะมีรายงานจากครูผู้สอน และมีการ
พบปะ พูดคยุ แลกเปล่ียนกับผู้ปกครอง ถึงการพัฒนา
และความพร้อมของเดก็  
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การเล่ือนชัน้ สู่ระดับประถม (Übertritt 
Kindergarten – Primarstufe)  
ชัน้ประถม เร่ิมการศกึษาใหม่ ในฤดใูบไม้ร่วง เด็กอาย ุ
6 ขวบ ถึง 6 ขวบ 3 เดือน การเล่ือนชัน้ โดยการประเมิน
จากความสามาถและความพร้อม ของนกัเรียนจากชัน้
อนุบาล โดยจากคณะครูผู้ สอน และผู้ปกครอง หน่วย
จิตวิทยา หรือหนว่ยแพทย์ของทางโรงเรียน  
 

 
 
 
 
 
 

การเรียนชัน้ประถม จะมีการเรียนเตรียมความพร้อม 
ความรู้ความสามารถ ให้แก่นกัเรียนดงัตอ่ไปนี ้

 ภาษา ภาษาราชการท่ีโรงเรียนใช้  ภาษาท่ีสอง
ของประเทศสวิตฯ และ ภาษาองักฤษ 

 วิชาคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์เบือ้งต้น 
 สงัคม และปรัญญา ภมูิศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ 

จริยศาสตร์ ศาสนา  
 ดนตรี ศลิปะ และการประดิษฐ์  
 พละศกึษา  และพลามยั 

วิชาเสริมใน หลกัสตูรการศกึษา นอกเหนือจากวิชาหลกั 
ควบคูก่บัการเรียนการสอนทัว่ไป คือ  

 วิชาเทคโนโลยีการส่ือสาร   
 การปกครอง  
 สขุภาพ พลามยัสว่นตวั  

การประเมินความสามาถ ของเดก็นักเรียน 
ในระดับนีจ้ะมีการประเมินความสามารถของเด็ก
นัก เ รี ยน  โดยการ ใ ห้คะแนน  ห รือจากรายงาน
ความสามารถต่างๆของเด็ก  หลังจากภาคการศึกษา
ของแตล่ะเทอม  แบง่เป็น 2 เทอม  เด็กนกัเรียนจะได้รับ
ใบประกาศ ท่ีระบคุะแนน และรายงาน ผลการเรียน 

การให้คะแนน  โดยจะแบง่ เป็น 6 ระดบั คือ  
จาก เกรด 1 – 6  

 6 ดีมาก 
 5 ดี 
 4 ผา่น  
 ต ่ากวา่ 4 ไมผ่า่น 

ทกุๆ ชว่งชัน้ของการเรียน จะมีการประเมินผลการเรียน 
ว่าความสามารถของเด็ก จะสามารถเล่ือนเข้าไปเรียน
ยงัชัน้ตอ่ไปได้หรือไม่ หรือว่าเด็ก จะต้องได้รับการสอน
พิเศษ ช่วยเหลือเสริม หรือว่าจะซ า้ชัน้ เรียนทบทวน 
เตรียมความพร้อม อีก 1 ปี (เป็นไปตามกฏการศึกษา 
ของแตล่ะรัฐ)  
ชัน้มัธยมต้น (Sekundarstufe I) 
โดยปกติ นกัเรียน จะเร่ิมเรียนในระดบัมัธยมต้น ตอน
อายุ 12 ปี หลงัจากจบชัน้ประถมแล้ว  โดยการแนะน า
จากคณะครูผู้ สอน โดยส่วนมากจะเชิญผู้ ปกครอง 
มาร่วมตดัสินใจและรับทราบด้วย  
ในระดับชัน้มัธยมต้นนี ้จะมีการแยกชัน้เรียน ตาม
ระดบัความสามารถของนักเรียน เป็นสายสามญั หรือ
สายวิสามัญ (สูง กลาง ธรรมดา)  หรือว่าเรียนในชัน้
โปรแกรมพิเศษ เพ่ือกระตุ้นการเรียน การพัฒนา ของ
เดก็ตามความเหมาะสม การเรียนในชัน้นี ้จะเน้นให้เด็ก 
รู้จักการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย เรียนรู้เก่ียวกับความ
รับผิดชอบ และความคิดร่ิเร่ิม ตลอดทัง้การแก้ปัญหา 
ทัง้เ ร่ืองส่วนตัว และสังคม ซึ่งจะมีการเตรียมความ
พร้อม ความรู้ความสามารถ ให้แก่นกัเรียนดงัตอ่ไปนี ้

 ภาษา ภาษาราชการท่ีโรงเรียนใช้ ภาษาท่ีสอง
ของประเทศสวิตฯ และภาษาองักฤษ หรือวิชา
เลือก ภาษาท่ี 3 ของประเทศสวิตฯ 

 วิทยาศาสตร์ เบือ้งต้น 
 สงัคม และปรัญญา ภูมิศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ 

จริยศาสตร์ ศาสนา  
 ดนตรี ศลิปะ และการประดษิฐ์ ตา่งๆ 
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 พละศกึษา และ พลามยั 
 คหกรรม  
 เรียนการใช้งาน เก่ียวกบัเทคโนโลยีข้อมลู และ

การส่ือสาร  ตา่งๆ  
 เพศศกึษา 
 การงานพืน้ฐานอาชีพ 

กระตุ้นการเตรียมความพร้อมในการเลือกเรียน
อาชีพ  และความสนใจ  
เม่ือจบระดบัมัธยมต้น นักเรียนจะเลือกสายการเรียน
ระดบัมธัยมปลายสายสามญั หรือสายอาชีพตอ่ไป ตาม
ความสามารถและความถนดั ซึ่งการเรียนสายอาชีพ มี
อาชีพให้เลือกถึง 230 สาขาอาชีพ  

 
นกัเรียนร้อยละ 60-65 % ในสวิตฯ ต่างให้ความสนใจ
และศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา ในสาขาด้าน
เทคโนโลยี และนวตักรรมต่างๆ ซึ่งการเตรียมตวันัน้ ก็
จะเร่ิมตัง้แต ่ระดบัชัน้ ป. 8 ซึ่งตวัเด็กเอง จะต้องส ารวจ
เสาะหาข้อมูล ในความสนใจของตัวเขาเอง และหา
สถานท่ีฝึกงาน ตามด้านท่ีสนใจ และท่านในฐานะ
ผู้ปกครอง สามารถช่วยเหลือบุตรหลานได้ ในหลายๆ 
ด้าน เชน่ 

• สง่เสริม สนบัสนนุตามความถนดั  

• ชว่ยให้ก าลงัใจ  ให้ความหว่งใย 
• สอบถาม หาความรู้ ข้อมลู อาชีพท่ีสนใจ 
• ดแูล ความพร้อม ตา่งๆ  
• ให้โอกาสบตุรหลาน ไปฝึกงาน  
• หาข้อมลูของบริษัท ก่อนท่ีจะสอบสมัภาษณ์ 

เม่ือได้สถานท่ีฝึกงานแล้ว นกัเรียนจะเรียน วฒุิอาชีวะ 
(Lehrstelle) ซึง่จะมีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

• เซ็นสญัญา การเรียน 
• เข้าเรียนภาคทฤษฎี ในโรงเรียนอาชีวะ 1 – 2 

วนั แล้วแตส่าขาอาชีพ 

• ฝึกงานท่ีท างาน โดยครูฝึกประจ าท่ีท างาน 
คอยดแูลอยา่งใกล้ชิด 

• ท่ีฝึกงานจะต้อง ได้รับอนมุตัิจากกระทรวง 
ศกึษาธิการ 

• ครูฝึกจะต้องมีวฒุิบตัรอนญุาตให้ฝึกอบรมได้ 
การศกึษาระดบันี ้จะเป็นการศกึษา 3 หรือ 4 ปี แล้วแต่
สาขาอาชีพ เม่ือจบการศึกษา นักศึกษาจะได้รับวุฒิ
ประกาศนียบัตร รับรองความสามารถจากสมาพันธ์ 
(Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis) 
ส าหรับนกัศึกษา ท่ีไม่สามาถเรียนสาขาอาชีพดงักล่าว
ข้างต้น ก็สามารถเรียนหลักสูตรฝึกงาน ท่ีใช้เวลา 2 ปี 
เ ม่ื อจบแ ล้วจะไ ด้ใบ รับรองอา ชีพ จากสมาพัน ธ์ 
(Eidgenössisches Berufsattest) 
ส าหรับโอกาส การเรียนสายอาชีพ ของผู้ใหญ่  ก็
สามารถเรียนด้านอาชีวะ ได้เช่นกัน  
ถ้าท่านมีประสบการณ์การท างาน  5 ปี  แยกเป็นสาย
งานท่ีจะเรียน 3 ปี ซึ่งท่านจะต้องมีความสามารถด้าน
ภาษา ระดับ B2 และเข้าเรียนภาคทฤษฎี ใน ร.ร. 
อาชีวะ และเม่ือสอบผ่านตามหลักสูตรอาชีวะ ท่านจะ
ได้รับใบประกาศเทา่เทียบกบั นกัเรียนอาชีวะทัว่ไป  
ส าหรับกลุ่มนักเรียนที่หา บริษัทหรือสถานที่
ฝึกงานไม่ได้  
หลงัจากท่ีจบการศึกษาภาคบงัคบัแล้ว ก็สามารถเลือก
เรียนและหาโอกาส เตรียมความพร้อมให้กับตัวเอง 
ระหวา่งท่ีรอสมคัรหาสถานท่ีฝึกงานตอ่ไป ได้ดงันี ้

 เรียนชัน้ป. 10 
 เรียนโรงเรียนเตรียม ระดบักลาง  
 เรียนภาษาตา่งประเทศเสริม 
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 เรียนท่ีโรงเรียนเตรียมอาชีพตา่งๆ  
ส าหรับบางสาขาอาชีพ นักศึกษาไปโรงเรียนเต็ม
วัน และออกฝึกงานเป็นระยะ  
เชน่ โรงเรียนอาชีวะ เฉพาะด้าน 

 ด้านพยาบาลและสาธารณสขุ (Gesundheit) 
 งานด้านสงัคมสงเคราะห์(Soziale Arbeit) 
 ศกึษาศาสตร์ (Pädagogik) 
 ข้อมูลและการส่ือสาร (Kommunikation und 

Information)  
 ปฏิมากรรม และ ศิลปะ (Gestaltung und 

Kunst) 
 ดนตรี และ การละคร (Musik und Theater) 
 จิตวิทยาประยกุต์ (Angewandte 

Psychologie) 

 
 

ส าหรับนกัเรียน ท่ีเลือกเรียนต่อระดบัมธัยมปลาย เพ่ือ
ศกึษาต่อระดบัอุดมศึกษานัน้ จะต้องเรียนระดบัมธัยม
ปลาย เป็นเวลา 3 – 4 ปี แล้วแตรั่ฐก าหนด 
การศึกษาระดับนี ้เน้นการศึกษาทางวิชาการ เพ่ือ
เตรียมความพร้อม ในการศกึษาภาคอดุมศกึษา เม่ือจบ
การศกึษาแล้ว นกัเรียนจะสอบรับใบประกาศณียบตัร 
เตรีมอดุมศกึษา (gymnasiale Maturität) ถ้าสอบผ่าน 
จึงมีสิทธิเข้าศึกษา ท่ีมหาวิทยาหรือสถาบนัโปลีเทคนิค 
โดยไม่มีการสอบคัดเลือกในสาขาการศึกษาทั่วไป 
ยกเว้นคณะแพทย์ศาสตร์  คณะพละศกึษา  หรือคณะ
ท่ีรับนกัศกึษาจ านวนจ ากดั  

ซึ่งมหาวิทยาลยัในสวิตเซอร์แลนด์มี 10 แห่งตามเมือง
ใหญ่ตา่งๆ  ทกุภมูิภาค และมีสถาบนัโปลีเทคนิค 2 แห่ง
คือท่ีเมืองซูริค และท่ีเมืองโลซานน์ 
ส าหรับนักศึกษาที่จบสายอาชีวะ สามารถศึกษาต่อ
ระดับอาชีวะชัน้สูงได้ โดยการเรียนเตรียมสอบใบ
ประกาศนียบัตร เต รียมอุดมศึกษา  สายอาชีวะ 
(Berufsmaturitäts) วิ ท ย า ลั ย อ า ชี พ  เ ฉ พ า ะ ด้ า น 
ระดบัอดุมศกึษา มีหลายสาขาดงัตอ่ไปนี ้   

 ด้านเทคนิค วิชาหลกั เลข ฟิสิกส์ และเคมี 
 ด้านการบริหาร  ภาษาและเศรษฐศาสตร์ 
 ด้านบริการ  บญัชี หรือ นิเทศศาสตร์  
 ด้านศลิปศาสตร์  
 ด้านวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม เคมี  
 ด้านสาธารณสุขศาสตร์  พยาลบาลศาสตร์ 

และสงัคมศาสตร์ 
และมีวิทยาลัยอาชีวะระดับสูง ถึง 26 แห่ง รวมทัง้
วิทยาลยัการโรงแรม ให้เลือกศกึษาอีกหลายแหง่ ซึง่ 
สวิตฯ มีช่ือเสียงมากในด้านการเรียนการสอนด้านการ
โรงแรม ซึง่สามารถหาข้อมลูเพิ่มเตมิได้ท่ีเว็บไซต์ 

ส านกังานให้ค าแนะแนวปรึกษา  ด้านการศกึษาสาย
สามญั หรือสายอาชีวะ  www.berufsberatung.ch 

 

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ จะได้รับ
ประโยชน์ ในการหาสิ่งท่ีเหมาะสมให้กับตัวเองและ
ลูกหลานของพวกเรา....ดงัค ากล่าวท่ีว่า “การศึกษา
สร้างคน” นะครับ....และน่ีก็คือ ระบบท่ีสวิตเซอร์แลนด์
ใช้ในการสร้างคนของเขา เพ่ือมาพฒันาประเทศครับ... 

http://www.berufsberatung.ch/
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อ านาจปกครองบตุร 

ใหม่มาก ต้ังแต่ 1 ก.ค. 2014 

โดย ก.ไตรค า 

บิดามารดาและบุตร   ชายหญิงเม่ือท าการสมรสกัน
แล้ว ทัง้คูย่่อมเป็นสามีภรรยากนัตามกฎหมาย เม่ือเกิด
บุตร เด็กจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายและ
หญิงนัน้  โดยปกติแล้วเด็กเกิดจากครรภ์ของหญิงใด
ยอ่มเป็นบตุรชอบด้วยกฎหมายของหญิงนัน้ 

ตัง้แต่วันที่  1 กรกฎาคม 2014 ประเทศสวิตฯได้มี
กฎหมายใหมเ่ก่ียวกบัอ านาจปกครองบตุร 
 

ก่อนท่ีจะมีกฎหมายฉบบันี ้ เม่ือศาลตดัสินให้การสมรส
สิน้สุด ส่วนมากมารดาจะได้อ านาจปกครองบตุรเพียง
คนเดียว 

 

อ านาจปกครอง หมายถึง อ านาจในการดแูลผู้ เยาว์ทัง้
ในทางส่วนตวัและในทางทรัพย์สิน เช่น อ านาจในการ
ก าหนดท่ีอยู่ให้บุตร  การศึกษา การนบัถือศาสนา การ
รักษาพยาบาล 

ตัง้แต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2014 เป็นต้นไป ทัง้บิดาและ
มารดาได้อ านาจปกครองบตุรร่วมกัน รวมทัง้บตุรท่ีเกิด
จากหญิงท่ีมิได้มีการสมรสกบัชาย แตบ่ิดาจดทะเบียน
รับรองเดก็เป็นบตุร 

สิทธิบิดามารดา 

ในกรณีท่ีการสมรสของบดิามารดาสิน้สดุลง (มีการหย่า
กัน) ทัง้สองฝ่ายได้อ านาจปกครองผู้ เยาว์ร่วมกัน ตาม
กฎหมายใหม่ หรือศาลได้สัง่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ มี
อ านาจปกครองบุตร อีกฝ่ายหนึ่งย่อมมีสิทธิติดต่อได้
ตามสมควรกับบุตรของตน เช่น มีสิทธิเย่ียมเยือน มี
สิทธิรับบตุรออกจากบ้านโดยไมเ่สียเวลากบัการเรียน  

ถ้าฝ่ายท่ีได้อ านาจปกครองไม่ยินยอม ฝ่ายท่ีมีสิทธิ
ดงักล่าวย่อมร้องต่อศาลได้ เพราะกฎหมายบญัญัติไว้
ว่า “บิดาหรือมารดาย่อมมีสิทธิที่จะติดต่อกับบุตร
ของตนตามพฤติการณ์ ไม่ว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ได้
อ านาจปกครอง” 
 

หลังจากกฎหมายใหมมี่ผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี  
1 กรกฎาคม 2014 ถ้าฝ่ายบิดาหรือมารดา อยากได้
อ า น า จ ปกค ร อ ง บุ ต ร ร่ ว ม กั น  ใ ห้ ท่ า น แ จ้ ง ต่ อ 
Kinderschutzbehörde (Autorité de protection de 
l’enfant) ภายใน 1 ปี ตัง้แตก่ฎหมายมีผลบงัคบั จนถึง
วนัท่ี 30 มิถนุายน 2015 และการหย่าจะต้องไม่เกินกว่า 
5 ปี  

Gemeinsames  
Sorgerecht 

Autorité 
parentale 
conjointe 

อ านาจปกครองบตุร
ร่วมกนั 

Obhut La prise en 
charge de 
l’enfant 

การอปุการะดแูล 
(บตุรอยู่กบัฝ่ายใด
ฝ่ายหนึง่) 
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     สิทธิประโยชน์ 
     ของการเป็นพลเมืองชาวสวิส 
                           โดยเฟรา ฮีรชี 
จากบทความเร่ือง “เม่ือไหร่หนอจะได้สญัชาตสิวิส” ท่ี
ลงในวารสารรวงข้าวฉบบัเดือนเมษายน ท่ีผา่นมา มี
หลายคนสงสยั ถามเข้ามาว่า ได้สญัชาตสิวิส แล้วดี
อยา่งไร ตอนแรกคดิว่า รอให้ได้ก่อน คอ่ยบอก แตไ่ม่
อยากท าให้หลายๆคน รอ จงึขอน ามาเลา่ให้ฟังก่อน ท่ี
จะได้ ซึง่ไมรู้่อีกนานแคไ่หน น่ีก็ผา่นไปแล้ว 6 เดือน 
ได้ถกูสมัภาษณ์โดยคณุต ารวจ ท่ีนา่รักไปเรียบร้อยแล้ว 
ด้วยความสนกุสนาน และเป็นกนัเอ๊ง กนัเองคะ่... 
เทา่ท่ีหาข้อมลูมาได้ วา่การได้สญัชาตสิวิสแล้วนัน้ ดี
อยา่งนีค้ะ่ 
1. เฉพาะพลเมืองชาวสวิสเท่านัน้ ท่ีมีสิทธิในการ
เลือกตัง้ ไมว่า่จะเป็นการเลือกตัง้ระดบัท้องถ่ิน ในระดบั
รัฐ หรือในระดบัประเทศ รวมทัง้สิทธิในการเปิด
ส านกังาน หรือแสดงความคิดเห็นของตนตอ่สภา
เทศบาลเมือง 
2. เดก็ท่ีเกิดจากพอ่หรือแมท่ี่เป็นชาวสวิส เทา่นัน้ ท่ีจะ
ได้รับสญัชาตสิวิส โดยการเกิด เด็กท่ีเกิดจากพ่อแม่
ชาวตา่งชาต ิถึงแม้จะเกิดท่ีประเทศสวิตฯ ก็ต้องด าเนิน
เร่ืองขอเป็นคนสญัชาตสิวิส 
3. ส าหรับชาวสวิสเทา่นัน้ ท่ีมีสิทธิอยูใ่นประเทศได้
อยา่งถาวร ผู้ ท่ีมีสิทธิพ านกัประเภทถาวร (ใบอนญุาต
พ านกั ซี) เม่ือออกจากประเทศเกิน 6 เดือน ก็อาจต้อง
เสียสิทธิการเข้าประเทศ 
4. งานบางอยา่ง ต้องการคนท่ีเป็นชาวสวิสเทา่นัน้ เชน่ 
ต ารวจ ทหาร ฯลฯ 
5. การได้เป็นคนสวิส จะท าให้ฐานะทางการเงินดีขึน้ 
เน่ืองเพราะระดบัการจ้างงาน ท่ีมีเงินเดือนสงู และ การ
เป็นคนสญัชาตสิวิส จะท าให้นายจ้างมีความเช่ือมัน่สงู 
และจะไมถ่กูเลิกจ้าง ง่ายๆ 
6. สิทธิในการเลือกนายจ้าง  

7. การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านสขุภาพ 
8. การได้สญัชาต ิยอ่มรวมถึงการได้หนงัสือเดนิทาง
สวิสด้วย จงึมีสิทธิท่ีจะเดนิทางไปและกลบั ได้อย่างเสรี 
รวมทัง้หลายประเทศ ให้เข้าประเทศโดยไมต้่องใช้วีซา่ 
เพราะสวิตฯ เป็นประเทศท่ีมีความเป็นกลางทางการ
เมือง และใครๆ ก็ยอมรับ หรือนบัหน้าถือตา.... 
9. การได้สญัชาตสิวิส โดยไมต้่องเสียสญัชาตไิทย 
เพราะกฏหมายสวิส ไมไ่ด้บงัคบัให้เราสละสญัชาตเิดมิ
ของเราคะ่  
 

โดยสรุป การเป็นคนสญัชาตสิวิสนัน้ เป็นเคร่ืองหมาย

ของการเป็นคนซึง่สามารถแสดงความคิดเห็นสว่นตวั 

และแสดงออกได้ถึงความเป็นคนท่ีมีความเทา่เทียมเป็น

พืน้ฐาน รวมทัง้มีอิสระ เสรี เหนืออ่ืนใด.... 

 

ท่ีมา: บทความเร่ือง” Who Gets a Swiss Passport?” 
American Political Science Review , February 
2013 โดย Jens Hainmueller, Massachusetts 
Institute of Technology 
Dominik Hangartner, London School of 
Economics & University of Zurich 
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เมื่อฉันไปสัมภาษณ์งาน 
                                              โดย ส. บาโร  

 

ต้องขอเกร่ินสกันิดวา่ฉนัอยูใ่นสภาวะวา่งงานและเข้า
มาอยูใ่นทะเบียนของผู้วา่งงานในระบบจดัหางานของ
รัฐสวิสตัง้แตช่่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2012 เป็นตอน
ตอ่จาก “ท าไม....ถึงอยากตกงาน ในสวิตฯ” 

ครัง้นีจ้ะขอเล่าถึงการเข้าสัมภาษณ์งานกับบริษัท
ส่งออก ฉันส่งจดหมายขอเข้าไปฝึกงานตามท่ีได้รับ
ค า แน ะน า จ า กส า นั ก จั ดห า ง าน   เ พ่ื อ จ ะ ไ ด้ มี
ประสบการณ์ตรงในการท างานกับบริษัทในสวิตฯ  ฉัน
จดัส่งจดหมายไปมากกว่า 20 บริษัท เน่ืองจากฉันเคย
ท างานด้านส่งออกในประเทศไทย  ดังนัน้บริษัท
กลุ่ ม เ ป้ าหมาย ท่ี ฉั นส่ ง ไ ป คื อ  บ ริษั ท ท่ี มี  ค า ว่ า 
International เป็นหลกั โชคยงัเข้าข้างอยู่บ้างท่ีมี บริษัท
ข้างต้น ตดิตอ่เข้ามาเรียกตวัให้ไปสมัภาษณ์ โดยแจ้งว่า 
ต า แหน่ ง ท่ีอยากใ ห้ท า  คือ  ต าแหน่ งธุ ร กิ จ ฝ่ าย
ต่างประเทศ ท าหน้าท่ีติดต่อลูกค้าจากประเทศต่างๆ 
และประสานงานกับฝ่ายโรงงาน เพ่ือจัดส่งสินค้าตาม
ใบค าสัง่ซือ้ จนถึงอ านวยความสะดวกทกุอย่าง จนกว่า
การสง่ออกจะส าเร็จเรียบร้อย  
สัมภาษณ์คร้ังท่ีหน่ึง กับ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและ
หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ 

ฉันไปถึงบริษัทก่อนเวลานัดหมายประมาณ 15 นาที 
พอถึงเวลานัด เป้ง! หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศเดินมา
ทักทาย และน าทางเข้าสู่ห้องเชือด เอ้ยไม่ใช่...ห้อง
สมัภาษณ์!  

 

ในห้องนัน้มีผู้จดัการฝ่ายบุคคลรออยู่ก่อนเเล้ว เม่ือเข้า
ไปถึง ผู้จดัการฝ่ายบุคคลลุกขึน้ทกัทายและเชือ้เชิญให้
นัง่ แล้วทา่นทัง้สองก็ สลบักนัยิงค าถามใสฉ่นั 
หลกัๆท่ีมีก็คงคล้ายๆกบัเมืองไทย ดงันี ้
-เคยท างานอะไรท่ีเมืองไทย เล่าให้ฟังหน่อยว่าท าอะไร
มาบ้าง? สินค้าท่ีรับผิดชอบคืออะไร? ท าไมถึงออกจาก
งานท่ีท าบริษัทแรก และเลือกไปท าในบริษัทท่ีสอง? 
ท าไมถึงย้ายมาสวิตฯ อยูม่าก่ีปีละ่ และท าอะไรในสวิตฯ 
เงินเดือนเทา่ใดท่ีคณุคาดหวงัจากบริษัท ? 
-ในช่วงปี 2004-2010  คณุท างานกับใคร (ฉันตอบว่า 
เป็นบริษัทในครอบครัวของสามีดิฉันเอง ฉันช่วยสามี
ท างานเล็กๆน้อยในออฟฟิศ โดยเน้นหลกัๆท่ีการติดต่อ
ซือ้อะไหลข่องสินค้าจากประเทศตา่งๆ) 
-ท าไมถึงออกจากงานนีห้ล่ะ? (ฉันตอบกลับว่า 
เน่ืองจากเป็นบริษัทเล็กๆ ธุรกิจขนาดเล็ก ถ้าท าต่อไป
จะไม่ได้ประสบการณ์การท างานในแบบท่ีควรจะเป็น 
และการท างานกบัผู้ อ่ืนจะช่วยให้สามารถปรับตวัได้เร็ว
ขึน้ เป็นการฝึกภาษาท้องถ่ินได้เร็วขึน้ ตลอดเวลาท่ี
ท างานกับสามี ฉันใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารเป็น
หลกั ท าให้ภาษาฝร่ังเศสไมดี่ขึน้เลยในระยะนัน้) 
-ท าไมถึงตดัสินใจเข้าท างานในร้านอาหารไทย?  มัน
ไม่ใช่งานสายตรงท่ีเคยท ามาสกันิด? (ฉันตอบกลบัไป
ว่า ฉันใช้เวลาหางานอ่ืนมานานหลายปี แต่ไม่เคยได้
อยา่งใจเลย อปุสรรคหลกัๆก็เพราะภาษาท้องถ่ิน ดงันัน้
การท างานในร้านอาหารอาจจะเป็นจุดเร่ิมต้น  
ในการใช้ภาษาท้องถ่ินในการท างานท่ีแท้จริง)  
-เข้าสูร่ะบบคนว่างงานตัง้แตเ่ม่ือไร? แล้วท่ีคณุคาดหวงั
ไว้ ได้ตามคาดหรือไม่? (ฉันตอบว่า เข้ามาอยู่ในระบบ
ว่างงานตัง้แต่ช่วงกลางปี 2012  ส านักจัดหางานช่วย
ท าให้ชีวิตการเรียนรู้ในสวิตฯ เป็น ระบบเป็น
ระเบียบมากขึน้ ฉันได้รับการอบรมคอมพิวเตอร์ 1 
คอร์ส ภาษาฝร่ังเศส 2 คอร์ส เเละได้รับค าแนะน าตา่งๆ
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จากส านักจัดหางาน-ผู้ มีประสบการณ์ด้านจัดหางาน
มากมาย  ...เเละท าให้วันนีฉ้ันได้มีโอกาสเข้ารับการ
สมัภาษณ์ เพ่ือเลือกเข้าท างานในบริษัทคณุ) 
-คณุรู้จกับริษัท (ท่ีเรียกเข้าสมัภาษณ์)ไหม (ฉันตอบว่า 
ฉันได้ศึกษาข้อมูลของบริษัทมาบ้างจากหน้าเว็บไซต์ 
เพ่ือให้รู้ว่า สินค้าคืออะไร จดุขายคืออะไร  มีโรงงานอยู่
ท่ีประเทศใดบ้าง และลกูค้าหลกัอยูท่ี่ประเทศใด) 
จบสิน้การสัมภาษณ์งาน ผู้ จดัการฝ่ายบุคคลแจ้งว่า 
ขอบคณุท่ีฉนัมาในวนันี ้ทางบริษัทต้องขอปรึกษาเร่ืองนี ้
กบัผู้บริหารสาขาตา่งประเทศก่อน แล้วจะติดตอ่แจ้งผล
ให้ทราบต่อไปอีกที ก่อนท่ีดิฉันจะออกจากห้อง หวัหน้า
ฝ่ายต่างประเทศ ย่ืนถุงของแถมให้ 1 ถุง  เธอบอกว่า 
เป็นสินค้าตวัใหม่ท่ีเพิ่งออก ให้ดิฉันลองไปชิมดู (ดิฉัน
กลา่วขอบคณุ พร้อมคดิในใจวา่ ถ้าวนันีไ้ม่ได้งาน อย่าง
น้อยก็ได้ของแถมคา่นัง่คยุเกือบคร่ึงชัว่โมงละนะ)  
2 วันต่อจากนัน้ ฉนัก็ได้รับโทรศพัท์จากบริษัทนีอี้กครัง้  
ว่า ผู้บริหารสาขาต่างประเทศ ต้องการสัมภาษณ์งาน
โดยตรงอีกหนึ่งรอบ..( ฉันคิดในใจว่า  คณุผู้บริหารฯยุ่ง
ขนาดนัน้ ยงัเจียดเวลามาคุยกับพนักงานชัว่คราวเลย
หรือ อะไรจะขนาดนัน้!!??  ) ...  
สัมภาษณ์ครัง้ท่ีสอง กับผู้บริหารสาขาต่างประเทศ 
คณุผู้บริหารฯเดินมาทกัทาย เเละผายมือน าทางฉันไป
ยังห้องเชือดรอบสอง (ฮา !) คราวนี ้คุณผู้บริหารโชว์
เ ด่ียว  ชุดค าถามจะคล้ายแบบเดิม  แต่จะ เ น้น ท่ี
ศพัท์เทคนิคมากขึน้  มีค าถามใหม่ๆ ผดุขึน้มา อาทิ เชน่ 
- ระหว่างการท างานส่งออกในเมืองไทยนัน้ คณุเคยมี
ความเครียดระหว่างการท างานไหม ? อย่างไร? ลอง
ยกตวัอยา่งหนอ่ย? เเละจดัการกบัมนัอยา่งไร? 
- ถ้าลูกค้าปฎิเสธข้อเสนอ คุณท าอย่างไร แล้วคุณจะ
จดัการแก้ปัญหาอยา่งไร? 
- ถ้ามีปัญหาการส่งออกลูกค้า ไม่ได้ตามต้องการ 
โรงงานท าตามลูกค้าของคุณไม่ได้ ถ้าเจอแบบนีคุ้ณ

จัดการแก้ไขอย่างไร ? 
และคณุใช้วิธีไหน? ลอง
ย ก ตั ว อ ย่ า ง สั ก ห นึ่ ง
ปัญหาท่ีเคยเจอมา                                                 
และบอกว่ า  ต้ องการ
ทดสอบการท างาน ว่าฉัน
จะท างานได้จริง โดยจะให้ทดสอบ กับหัวหน้าฝ่าย
ต่างประเทศ จากนัน้ก็พาฉันไปยงัห้องแสดงสินค้าของ
บริษัท พูดคุยเก่ียวกับสินค้าคร่าวๆ วันต่อมาฉันได้รับ
แจ้งให้ไปทดสอบงาน 2 อาทิตย์ โดยฉันต้องท างานวนั
จันทร์-ศุกร์ ท างาน 100% คือ 42 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
ผู้จดัการฝ่ายบคุคลได้ติดต่อกบัท่ีปรึกษาฯ(ส านกัจดัหา
งาน)ของฉันเรียบร้อยแล้ว และท่ีปรึกษาส านักงาน
จดัหางานออกเอกสาร เพ่ือยืนยนัการทดสอบงาน การ
ทดสอบงานแค่ 2 สัปดาห์ก็จริง แต่บริษัทต้องจ่าย
ค่าแรงให้ฉันด้วยตามกฎหมาย ดงันัน้ส านกัจดัหางาน
ต้องตกลงยืนยันกับบริษัทเร่ืองค่าจ้างในการท างาน 
อยา่งเป็นทางการ (บริษัทจะจา่ยก่ีเปอร์เซนต์ และส่วนท่ี
เหลือส านักจัดหางานจะรับผิดชอบในส่วนต่างอีกก่ี
เปอร์เซนต?์)  
ที่เล่ามาทัง้หมดเพ่ืออยากให้เห็นภาพว่า แม้จะเป็นเเค่
การสัมภาษณ์งานกับต าเเหน่งพนักงานชั่วคราว แต่
ขัน้ตอนการสมัภาษณ์งาน เป็นระบบเเละเป็นทางการ มี
หลกัการคดัเลือกอย่างเห็นได้ชดั ผู้บริหาร(ระดบัสูง)ให้
ความส าคญักบักลไกเล็กๆ  เลือกท่ีจะมีส่วนร่วมในการ 
สรรหาพนกังาน  เลือกท่ีจะใส่ใจในรายละเอียด พดูคยุ
อย่างเป็นกันเองกับคนท่ีมาสมัครงาน ฯลฯ  การ
สมัภาษณ์งานในครัง้นี ้ ภาพผู้บริหารฯท่ีน่ี ดจูะขดักับ
ภาพท่ีเคยเจอเม่ือสมยัท างานท่ีเมืองไทยเป็นอยา่งมาก  
ฉันได้พบเจอประสบการณ์ใหม่ๆจนต้องเก็บมาเล่าต่อ
ในวันนี ้ .... เเค่นี  ้ก็พอใจเเละดีใจเป็นอย่างมาก ท่ี
หน้าตา่งของโอกาสได้เปิดเเง้มชอ่งให้ฉันได้มีโอกาสเดิน
เบียดเดนิเเทรกเเล้ว ! :) 
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เรื่องเล่าเม่ือข้าพเจ้ามาอยู่สวิตเซอร์แลนด์ 
ตอน..ทักทายกันอย่างเป็นงาน เป็นการ 
                                                                  โดย โยทะกา 

 

     อาทิตย์แรกของการย้ายเข้าอพาร์ทเม้นท์ในสวิตฯนัน้ 
โยทะกาประทบัใจปนทึ่ง ท่ีเพ่ือนบ้านชาวสวิสในตกึเจอ
หน้าเราแล้วทักทายอย่าง เ ป็นมิตรด้วยประโยค 
“Grüezi, Frau........” ต่อท้ายด้วยนามสกุลเต็มยศ 
หลังจากท่ีอึง้ไปหลายวินาทีก็ได้สติ โยทะกาจึงตอบ
กลบั “Guten Tag, Frau เอ่ิมมมม??” เสียงสดุท้ายไม่
ออกจากปากโยทะกา มีแต่ยิม้สยามส่งไปให้อย่างยินดี
ปรีดา แตใ่นใจแบบสงสยั “เรียกฉันด้วยนามสกุลเป็น
ทางการเช่นนี ้แล้วฉันควรจะทกัตอบว่าอย่างไรละน่ี?”  
ทุกคนรู้จัก ช่ือเราจากป้ายช่ือหน้าประตูท่ีแปะให้
ล่วงหน้าแล้ว  “แล้วเราละ ..จะจ าเ พ่ือนร่วมตึกไ ด้
อยา่งไร? มีตัง้ 9 ห้อง บางป้ายช่ือมีสองนามสกลุซะด้วย    
     อาทิตย์แรก เวลาท่ีเจอเพ่ือนบ้านในตกึ นอกตกึ เม่ือ
เพ่ือนบ้านทกัทายโยทะกา โยทะกาจึงตอบกลบัสัน้มาก
(แตฉี่กยิม้กว้างท่ีสดุ ให้รู้วา่เราเป็นมิตรสดุใจ) 
     เป็นเร่ืองใหม่มากอย่างยิ่งส าหรับโยทะกา เพราะใน
สงัคมท่ีโยทะกาจากมา ผู้คนรอบข้างท่ีเพิ่งรู้จกั เพิ่งเคย
เห็นหน้ากนั จะทกัทายกนัด้วยประโยคทัว่ๆ ไป “สวัสดี” 
แล้วก็แคน่ัน้ ให้รู้วา่เราไมไ่ด้เป็นใบ้ ไม่ได้ไม่เป็นมิตร เรา
ท าไปตามกฏกตกิามารยาททางสงัคมแบบท่ีควรจะท า  
     โยทะกาอดรนทนอยู่สองอาทิตย์พอเร่ิมจะคุ้ นกับ
เพ่ือนบ้านห้องแรกจึงอ้อมแอ้มถามว่า “มันเป็นการ

เสียมารยาทมากหรือเปล่า ถ้าเราไม่ทักเพื่อนบ้าน
ด้วยนามสกุล แต่แค่เอ่ยทักธรรมดาๆ และยิม้
กว้างๆ” ได้รับค าตอบจากเพ่ือนบ้านว่า “ถ้าเขาทักเรา
ด้วยนามสกุล เราก็ควรจะรู้จักเขาเช่นกัน”  ถ้า
เชน่นัน้ก็จดัไป อย่าให้ใครเขามาว่าเราได้ว่าเป็นพวกหวั
ด าไมรู้่จกัมารยาท หรือตา่งชาตไิมเ่รียนรู้อะไร เม่ือเป็นผู้
มาอยู่  ก็ควรเ ข้าตามตรอกออกตามประตูใ ห้ถูก
กาลเทศะ อาทิตย์นัน้โยทะกาจึงถือกระดาษกับปากกา
ไปยืนจดช่ือเพ่ือนบ้านจากป้ายหน้าบ้าน ..ชัน้1 ห้อง
ซ้าย นามสกลุ...,ห้องขวานามสกลุ....ไลไ่ปจนครบ 5 ชัน้ 
ท่องไป 2-3 วนั น่าจะพอจ าช่ือสกุลได้ แต่จะจ าหน้าได้
หรือเปลา่นัน้อีกเร่ือง.. ต้องลองทดสอบด ู 
     วนัถดัมาตอนท่ีโยทะกาก าลงัเปิดตู้จดหมายก็ได้ยิน
เสียงทกัทายดงัขึน้ “Grüezi, Frau........” หนัไปมองเห็น
คุณตาเพ่ือนบ้านชัน้สองยืนส่งยิม้มาให้ ..เอาละ..ถึง
เวลาท่ีโยทะกาจะทกัตอบอย่างมัน่ใจบ้าง “Guten Tag, 
Herr Müller” ดเูหมือนรอยยิม้ของคนถกูทกัจะเจ่ือนไป
นิดๆ และท าหน้าเขินๆ  โยทะกาก าลังจะดีใจว่า “เห็น
ไหม? ฉนัแมน่”  ก็พอดีคณุตาย่ืนมือมาแตะเบาๆ ท่ีแขน
และเอย่อยา่งให้ก าลงัใจ (การกระท าเช่นนัน้ดเูหมือนจะ
ไม่ปกตินกัส าหรับสงัคมท่ีน่ี บางทีคณุตาคงชราไปเยอะ
จนท าบริบททางสงัคมของคนท่ีน่ีหล่นหายไปบ้าง (แต่
โยทะกาชอบนะ)) “ฉันช่ือ Schauffler”  แป่วววว.. 
“แหะ แหะ ขอโทษคะจ าผิด” แม้จะหน้าแตกนิดๆ แต่
ก็ไ ด้ประโยชน์หลายสถาน เพราะตัง้แต่วันนัน้มา 
โยทะกาจ านามสกุลคุณตาแม่นมาก แถมด้วยเราจะ
ทกัทายและยืนคุยโน่น น่ี นัน่ กันทุกครัง้ท่ีพบเจอ (ใคร
จะเอามขุนีไ้ปใช้บ้างก็ได้ แกล้งทกัผิดแล้วได้มิตร ..ฮา) 
     อพาร์ทเม้นท์ท่ีโยทะกาย้ายมาอยู่เป็นตึกเก่า คนอยู่
อาศยับางคนย้ายมาอยู่ตัง้แตต่กึสร้างเสร็จ อายอุานาม
สูงกว่าตึกหลายเท่า กฏกติกามารยาทการอยู่ร่วมกัน
ของท่ีน่ีก็ยงัเก่าๆ ตามอายขุองคนอยูไ่ปด้วย เชน่  
ทกุห้องได้ตารางซกัผ้าคนละวนั ห้ามใช้เคร่ืองล้างจาน 
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หรือห้ามซักผ้าตัง้แต่ 3 ทุ่มไปจนถึง 6 โมงเช้า ห้าม
อาบน า้หลัง 4 ทุ่ม ฯลฯ ตอนแรกท่ีโยทะกาเห็นกฏ
ระเบียบก็ออกจะตกใจอยู่ไม่น้อย ..อะไรจะขนาดนัน้ 
น่ีบ้านฉันเช่า ฉันไม่มีเสรีภาพในบ้านฉันเลยรึ? 
แรกๆ ก็ออกจะเกร็งพอประมาณ ตามประสาคนมาอยู่
ใหม่ เกรงว่าจะท าอะไรผิดแล้วโดนสงัคมประณาม แต่
เม่ืออยู่ไปก็เร่ิมชิน กฏกติกามีไว้เพ่ือให้สังคมสงบสุข 
เม่ือกติกาทางสังคมได้รับการยอมรับก็ย่อมศักดิ์สิทธ์ิ 
สงัคมจึงสงบสุขอยู่ได้  ความเป็นระเบียบวินยัในสงัคม
ล้วนเร่ิมมาจากเร่ืองเหล่านี ้ท่ีดูเหมือนจะจุกจิก และ
เล็กน้อย แตส่ าคญัยิ่งนกัในสงัคมท่ีกว้างใหญ่ออกไป 
     เม่ือคณุเป็นคนแปลกหน้าของท่ีใดท่ีหนึ่ง การจะให้
สงัคมหรือใครสกัคนยอมรับคณุ โดยอตัโนมตัินัน้ บางที
ก็เป็นเร่ืองยาก บางสิ่งบางอย่างอาจมีบทพิสูจน์ และมี
เ ร่ืองของเวลาเ ข้ามาเ ก่ียวข้อง  ดังค าภาษิตท่ีว่า 
“หนทางพสูิจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน” ซึ่งคนมาใหม่
มกัถูกจบัตามองเป็นพิเศษ แต่หากคณุเปิดใจให้กว้าง
ยอมรับกติกานัน้ พิสจูน์ด้วยการกระท าให้คนอ่ืนเห็นว่า 
“แม้คุณจะเป็นคนต่างด้าว แต่คุณไม่ได้มาจากต่าง
ดาว” สกัวันคุณจะได้รับการยอมรับ ยอมรับอย่างเต็ม
อกเต็มใจ คณุจะอยู่ร่วมกนักบัคนอ่ืนๆ ได้โดยไม่ได้รู้สึก
ถึงค าวา่ “แปลกแยก” แตอ่ยา่งใด 
 

 
 

 

สาระน่ารู้ จากสมาคมทนายความรัฐเบิร์น 

ตอน..... เพือ่น-บา้น 
ค าวา่เพ่ือนและบ้านตา่งเป็นสิ่งส าคญัในชีวิตของมนษุย์ 
ถ้าไมมี่สองสิ่งนีเ้ราจะอยูอ่ยา่งมีความสขุได้หรือ แล้วจะ
ปฏิบตัติวัอยา่งไรกบัเพ่ือนบ้านดี 
ถาม: ในชมุชนท่ีเราอยูมี่ต้นไม้ใหญ่ๆมากมาย ฤดใูบไม้ 
ร่วง ใบไม้จากสวนของคนข้างบ้านปลิวตามแรงลมมา 
อดุทอ่ระบายน า้บ้านฉนั จะให้ท าอยา่งไร 
ตอบ: กวาดใบไม้แล้วท าความสะอาดท่อระบายน า้เอง  
ยกเว้นถ้าใบไม้ท าความเสียหายให้อย่างมาก อาจจะให้ 
คนข้างบ้านรับผิดชอบคา่เสียหาย 
 

ถาม: ก่ิงแอปเปิล้ของเพื่อนบ้านย่ืนเข้ามาในสวนของ 
เรา และมีลกูดกมาก เราเก็บกินได้ไหม 
ตอบ: ได้ เก็บมาดองเลย 
 

ถาม: ต้นไม้ของคนอยูห่น้าบ้านโตขึน้เร่ือยๆจนบดันีม้นั 
บงัทิวทศัน์อนัสวยงามหมดแล้ว บอกให้เขาตดัได้ไหม 
ตอบ: ได้  ถ้าพิสจูน์ได้วา่มนัท าให้มลูคา่ของบ้านคณุ 
ลดลง 
 

ถาม: เพ่ือนบ้านเลีย้งแมวหลายตวั มนัขดุต้นไม้ ถ่าย 
ของเสียไว้ในสวน บอกแล้ว เจ้าของไมเ่ห็นท าอะไรเลย 
ตอบ: นัน่มนัเป็นพฤตกิรรมปกตขิองแมว ท าอะไร 
ไมไ่ด้ 
 

ถาม: ฉนัวางสายยางไว้ตรงทางเข้าบ้าน เพ่ือนบ้านของ 
ฉนัสะดดุสายยางรดน า้ต้นไม้แขนหกั ฉนัต้องจา่ยคา่ 
รักษาไหม 
ตอบ: ถ้าอบุตัเิหตเุกิดกลางวนั ต้องโทษตวัเขาเองท่ีเดนิ 
ไมด่ทูางให้ดี แตก่ลางคืนถ้าสายยางขวางทางเดนิ เขา 
มองไมเ่ห็น เขาจดัการเจ้าของสายยาง  
และอ ย่ า ใ ช้ เ ค ร่ื อ งตัดห ญ้ าวัน อาทิ ต ย์ เ ม่ื ออยู่
สวิตเซอร์แลนดน์ะจ๊ะ..............แปลเรียบเรียงโดย ก.ไตรค า 



  

 รวงข้าว/สงิหาคม 2557       
22 

ลักษณะพเิศษของประเทศสวิตฯ 
                 โดย กลอยใจ  

 
ลักษณะพิ เศษที่ ว่ า นั้น คือ อ านาจสูงสุดอ ยู่ ท่ี
ประชาชน ระบบประชาธิปไตยแบบสวิส คือ อ านาจ
นิตบิญัญตัอิยูท่ี่ประชาชนโดยตรง  มิได้อยู่ท่ีสภา เพราะ
ตามรัฐธรรมนูญ ประชาชนมีสิทธิในการออกเสียง
ประชามติ (referendum) และการริเร่ิม  (initiative) นัน่
คือ กฎหมายทกุฉบบัท่ีผา่นสภาแหง่สมาพนัธ์ จะยงัไม่มี
ผลบงัคบัใช้เป็นกฎหมาย แต่จะต้องรอให้ครบ 90 วัน 
ในระหว่างนัน้ประชาชนจะมีสิทธิคัดค้าน โดยจะต้อง
เข้าช่ือร่วมกัน ไม่น้อยกว่า 50,000 คน เพ่ือให้มีการจัด
ประชามติ  ส่วนอ านาจในการริเร่ิม (initiative) ของ
ประชาชนจะสามารถใช้ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดย
ประชาชนต้องเข้าช่ือร่วมกันไม่น้อยกว่า 100,000 คน 
ภายในเวลา 18  เดือน (ในระดบัชาติ) เม่ือส่วนราชการ
ตรวจสอบ และรับทราบแล้ว อาจย่ืนข้อเสนออ่ืนๆ ให้
เลือก ซึ่งข้อเสนอจากประชาชนผู้ ย่ืนเร่ือง และข้อเสนอ
แย้งจากทางส่วนราชการ จะผ่านสภาก่อนถึงการลง
ประชามติโดยประชาชนผู้ มีสิทธ์ิทัง้ประเทศ และน่ีเป็น

ท่ีมา ท่ีประชาชนชาวสวิส ต้องการเลือกเองว่าจะให้ใคร
เข้ามาในประเทศของพวกเขา ไม่ใช่สหภาพยุโรป
(European Union – EU) 
เน่ืองจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศท่ีตัง้อยู่

ใจกลางทวีปยุโรป ดงันัน้ ถึงแม้ว่าประเทศสวิตฯ ไม่ได้

เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป อันเน่ืองมาจากการ

ออกเสียงลงมติไม่เห็นชอบของประชาชนส่วนใหญ่ แต่

ประเทศสวิตฯ ก็ได้ลงนามในข้อตกลงเชงเกน และ

ข้อตกลงทวิภาคีอ่ืนๆ ซึ่งมีผลให้เกิดการเคล่ือนย้าย

ประชากรและก าลังแรงงานระหว่างประเทศคู่สัญญา

และสมาชิกสหภาพยโุรป  

ข้อตกลงเสรีภาพในการเคล่ือนย้ายประชากร และ

แรงงาน ซึ่งรัฐบาลสวิสกบัอียู ท ากนัไว้เม่ือปี ค.ศ. 2007  

และผ่านประชามติชาวสวิสในปี ค.ศ. 2010 อนญุาตให้

ประชากรอียูท่ีมี 500 ล้านคน สามารถเข้าไปท างานใน

สวิตเซอร์แลนด์ได้อย่างเท่าเทียมกับชาวสวิส  และ

ขณะนี ้1 ใน 4 ของประชากรราว 8 ล้านคนในสวิตฯ 

เป็นชาวต่างชาติ  พบว่าในปีค.ศ. 2013 มีผู้อพยพใหม่

เดินทางเข้ามาร่วม 80,000 คน  จากท่ีประเมินไว้ว่า จะ

มีแรงงานอีย ูเข้ามาเพียง 8,000 คนตอ่ปี 

 ด้วยเหตุนี  ้พรรคประชาชนสวิส (SVP) ท่ีเป็นพรรค

สายอนุรักษ์ได้ผลักดัน การยกเลิกกฏหมายการ

เคล่ือนย้ายเสรีนี ้ ซึ่งพรรค SVP และกลุ่มล็อบบีลิสต์

ทางเศรษฐกิจ กลวัผลกระทบจากปัญหาในอียู จึงต่าง

สนบัสนุนให้จ ากัด จ านวนผู้อพยพจากยุโรป  โดยชีถ้ึง

ความจ าเป็นในการจ ากดัผู้อพยพว่า แรงงานอียูเข้ามา

แย่งต าแหน่งงานของชาวสวิส เน่ืองจากค่าแรงถูกกว่า 

และการท่ีประชากรล้นเมือง สง่ผลให้คา่เชา่แพงขึน้  
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เพิ่มภาระต่อระบบการศึกษา, สาธารณสุข และการ

คมนาคมของประเทศ  

ภายใต้ระบบประชาธิปไตยทางตรง การตัดสินใจ

ของรัฐบาลในประเด็นส าคัญๆ จะต้องผ่านการท า

ประชามติเสียก่อน และผลประชามติครัง้ใหม่ เม่ือวนัท่ี 

9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2014 ท่ีผ่านมานี ้ปรากฏว่า 

ประชาชนชาวสวิส  สนับสนุนกฎหมายการจ ากัด

จ านวนคนเข้าเมืองจากประเทศในยุโรป ซึ่งรัฐบาล

กลางสวิส ต้องไปเจรจาต่อรองข้อตกลงนีก้ับอียูใหม่

ภายใน 3 ปี รวมถึงการออกมาตรการก าหนดโควตา

คนงานตา่งด้าวในภาคตา่งๆ  

ทัง้นี ้แม้ประเทศสวิตฯจะยืนกรานไม่เข้าเป็นสมาชิกอีย ู 

แต่ประเทศใจกลางผืนทวีปยุโรปแห่งนี  ้ก็รับนโยบาย

หลายด้านของอียูมาใช้ รวมถึงการเป็นสมาชิกกลุ่ม

ปลอดวีซา่ "เชงเกน"  ด้วย 

และจากผลการลงประชามติ เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 

ค.ศ. 2014 ท่ีผ่านมานัน้ ก็ยงัส่งผลกระทบต่อมาคือ 

การไมไ่ด้เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนทางการศกึษา  

“อีราสมสั+” (Erasmus+) ในปี ค.ศ. 2014 (สวิตฯเคย

เข้าร่วมโครงการ ERASMUS MUNDUS ปี 2009-

2013) สาเหตอุาจมาจากการลงประชามตินี ้และเพราะ

อียูเรียกเก็บเงินจาก สวิตฯถึง 305 ล้านสวิสฟรังค์ 

ในชว่ง ปี ค.ศ. 2014-2020 ซึง่มากกว่าท่ีเคยตกลงกนัไว้

เกือบสองเท่า รวมทัง้สวิตเซอร์แลนด์ก็ไม่ได้เข้าร่วมใน

โครงการวิจยัและการศกึษา “โฮริซอน 2020”  

(Horizont 2020) ในฐานะประเทศสมาชิก แตเ่ป็นจาก

ประเทศท่ีสาม อีกเหตุผลท่ีส าคัญก็ไม่พ้นเร่ืองเงินอีก

เชน่กนั  เราคงต้องตดิตามกนัตอ่ไปวา่ รัฐบาลกลางสวิส  

จะรับมือกบัอีย ูและเสียงจากประชาชน ด้วยกลวิธีใด  

ซึง่จะเกิดประโยชน์สงูสดุกบัประเทศ  

 

ใครจะนึก ว่าประเทศเล็กๆ อย่างสวิตเซอร์แลนด์ จะมี
ประชาชนเป็นใหญ่ที่ สุด และท าไมจึงยอมไม่ได้ท่ีคน
เจ้าของประเทศจะตดัสินใจ อนญุาตให้ใครเข้ามาอยู่ใน
บ้าน  ก็ขนาดเราเอง กวา่จะยอมให้ใครเข้าบ้านเราได้  
ก็ยงัดแูล้ว ดอีูกไมใ่ชห่รือ... 
 
 
ท่ีมา: http://www.tagesanzeiger.ch 
http://www.nzz.ch  
Schweiz in Sicht (Demokratie, Politik, 
Institutionen) Lehrmittel der Interkantonalen 
Lehrmittelzentrale, Autor: Vincent Golay, 2011  
 
 
 
 

http://www.tagesanzeiger.ch/
http://www.nzz.ch/


  

 รวงข้าว/สงิหาคม 2557       
24 

ปัญหาใหญ่ในชีวิต 
                                โดย ปรียวิศว์  โยธีพิทกัษ์ (จอม) 

 
     ชีวิตมนุษย์ เกิดมาย่อมมีปัญหาเป็นเร่ืองธรรมดา 
เพราะทุกสิ่งในโลกนี ้ทัง้ในส่วนของตวัเราเองและใน
ส่วนของคนอ่ืน สิ่ ง อ่ืนนัน้  ล้วนควบคุมไม่ได้อย่าง 
“เบ็ดเสร็จ” บางอย่างอาจพอควบคมุได้บ้าง ท านายได้ 
คาดการณ์ได้แต่ท่ีแน่นอนคือ “คาดหวัง” ไม่ได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ เช่น สภาพอากาศอาจพอรู้ล่วงหน้าได้
บ้าง แตก็่ไม่ชดัเจน แม้รู้ว่าฝนจะมา หิมะจะตก แตก็่ไม่
มีทางรู้ได้ว่า จะมากจะน้อย จะนานจะสัน้ขนาดไหน 
หรือหากเราต้องเจอใครสักคนหนึ่ ง  ในอีกห้านาที
ข้างหน้า ซึ่งจริงอยู่ว่าเราอาจจะรู้จักเขาเป็นอย่างดีมา
นานนับสิบปี พอจะรู้นิสัยใจคอกัน แต่ใครจะรู้จริงว่า 
จริงๆแล้วนัน้ ในเวลาอีกห้านาทีข้างหน้า เขาจะพูด จะ
ท า จะคิดอะไร มันพอคาดเดาได้แต่คงไม่เป๊ะ ถูกบ้าง
ผิดบ้าง ตามประสา 
     หรือเอาให้ใกล้ตวัเข้ามาอีกอาจจะต้องถามตรงๆว่า 
พรุ่งนีเ้ช้าคณุจะกินข้าวเช้าท่ีไหนกนัแน่ ระหว่าง ท่ีบ้าน
กับคนท่ีคุณรัก หรือบนเตียงในโรงพยาบาล  กับ
พยาบาลท่ีคณุไม่เคยรู้จกัเขามาก่อน หรือจะไม่มีมือ้เช้า
อีกแล้วส าหรับคณุ ใครจะไปรู้ได้ !? แม้แตต่วัคณุเอง 
 ทุกนาทีของชีวิต ท่ีวนเวียนเข้ามาให้คณุได้พบ
เจอ ไม่ว่าจะเ ป็น  เหตุการณ์ ผู้ คน สถานท่ีต่างๆ 
ตลอดเวลานัน้ ไม่มีใครรู้ได้เลยว่า สิ่งใดจะเกิดขึน้บ้าง 
จะมีใครสกัคนในโลกท่ีจะสามารถ ก าหนดสถานการณ์
ในอนาคตขึน้มาให้เป็นไปตามใจอยากทุกอย่าง?  
ค าตอบคือ ไมมี่ทางเป็นไปได้แน่  ยกตวัอย่างเช่น ในนดั
ชิงชนะเลิศกีฬาโอลิมปิก หากคู่แข่งทัง้สองฝ่ัง  ต่างมี
ความสามารถในการก าหนดอนาคตให้เป็นไปตามใจ 
แล้วอะไรจะเกิดขึน้ ? ในเม่ือทัง้คู่ต่างต้องการชยัชนะ 
ถ้าฝ่ายหนึ่งชนะ แล้วอีกฝ่ายจะชนะได้ไหม? ความ
เป็นไปได้ท่ีทัง้สองฝ่ายจะได้ผลตามท่ีตนเองต้องการนัน้  

 
เป็นไปไม่ได้เลย เพราะถึงแม้จะให้ทัง้คู่ เป็นผู้ ชนะ
ร่วมกนั นัน่ก็ไมใ่ชส่ิ่งท่ีพวกเขาต้องการอยูดี่  
“ไม่ได้ดัง่ใจ”  จึงเป็นเร่ืองธรรมดาในชีวิตด้วยประการ
ฉะนี ้  

     ท าไมแฟนไม่ได้ดัง่ใจ ท าไมงานไม่ได้ดัง่ใจ ท าไมลูก
ไมไ่ด้ดัง่ใจ ท าไมพอ่แมไ่มไ่ด้ดัง่ใจ ท าไมข่าวไม่ถกูใจ รถ
ตดิท าไมนานขนาดนี ้หิมะตกมาท าไมวนันี ้ท าไมถึงต้อง
เป็นเรา ท าไมแค่นีเ้ขาก็ไม่เข้าใจ ท าไมถึงท ากับฉันได้ 

.... ค าถามมากมายจากการพร ่าบน่ในชีวิตประจ าวนั
เหล่านี ้เราคงคุ้นปาก คุ้นหกูนัเป็นอย่างดี เพราะเราเอง
ก็ถามกับลม บ่นกับฟ้า อยู่บ่อยๆว่า ท าไม ท าไม ท าไม 
ท าไม ท าไม และ ท าไม ?!  
     ก็ไม่ท าไมหรอก ทุกอย่างในโลกมันก็เป็นของมัน
แบบนีแ้หละ ก่อนเราเกิดมามันก็เป็นแบบนีอ้ยู่แล้ว 
นบัประสาอะไรกบัตอนท่ีเรายงัอยู ่หรือตอนท่ีไม่มีเราอยู่
ในโลกนีแ้ล้ว โลกมนัก็จะเป็นแบบนีแ้หละ เป็นธรรมดา
ของมนั  แล้วเราจะมามวันัง่ถามว่า ท าไม ท าไม?  หาก
การมีชู้  การดา่ทอ การนินทา การป่วย การตาย การเกิด 
สภาพอากาศ สภาพสังคม ต่างๆนานา ท่ีล้วนควบคุม
ไม่ได้เหล่านี ้มีมานาน ก่อนเราจะเกิดมาดโูลกนีด้้วยซ า้
แล้วเราจะมามวัถามวา่ท าไม อีกท าไมกนั 

     สิ่งเดียวท่ีท าให้เราได้มานั่งถามซ า้ๆว่าท าไมอยู่ทุก
วนัก็คือ “เราไมย่อมรับความจริงของโลก” วา่ “มนัก็เป็น 

แบบนีแ้หละ” เราไม่ยอมรับในสิ่งท่ีมันเป็น แต่กลับ
อยากให้มนัเป็นไปดัง่ใจเราแทน......อย่างนีก็้ทกุข์ใจฟรี 
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เตรียมตวัผิดหวงัได้ทกุครัง้ไปแน่นอน...  จึงพอสรุป
ประเด็นได้ว่า การไม่ยอมรับความจริงตามความเป็น
จริงนัน้ “เป็นเหตุหลัก” ของความเป็นทกุข์ในใจ หาก
ยอมรับได้ด้วยความเข้าใจเม่ือใด แค่นีชี้วิตก็หมดทุกข์

ไปมากแล้ว .... น่ีคือค าอธิบายง่ายๆวา่ส่วนใหญ่ ท าไม
ผู้ เฒ่าผู้แก่ท่ีเราเคารพรัก ถึงมีความสุขในชีวิตมากกว่า

คนหนุ่มสาว....เพราะท่านเหล่านัน้ยอมรับความเป็น
จริงได้มากกว่า เพราะท่านต่างพบเจอกันมาแล้วอย่าง

มากมายนั่นเอง .... “มันก็เป็นอย่างนีแ้หละลูกเอ๊ย 

หลานเอ๊ย”......น่ีคือค าท่ีทา่นพดูตอ่ลกูหลานบอ่ยๆ 
     การถามออกมาว่า ท าไม?  มนัจึงเป็นตวัชีว้ดัได้ดีว่า 
เราถามออกไปก็เพราะเรายังไม่สามารถยอมรับความ
จริงของโลกได้ เพราะถ้ายอมรับได้แล้วก็ป่วยการท่ีจะ
มานัง่ถามอีกวา่ ท าไม ?  

     หากเรายงัต้องอยูใ่นโลกนีไ้ปจนวนัตาย ทางเลือกจึง
มีอยู่ว่า เราจะมีชีวิตต่อไปแบบเข้าใจโลก หรือขัดแย้ง
กบัโลกดี เพราะหากเราอยู่กบัโลกแบบเข้าใจ ในใจเราก็
จะไมท่กุข์มาก ไม่ดิน้รนมาก และไม่ฝืนความจริงท่ีมีอยู่
ในโลก แตห่ากเราไมพ่ยายามท าความเข้าใจกบัโลก เรา
นัน่แหละท่ีจะทกุข์ใจอยา่งหนกั เพราะจะมีชีวิตอยู่อย่าง 
ขวางโลก และฝืนความเป็นจริงของโลกไปตลอดชีวิต 
ทางเลือกนีมี้อยู่ ในทุกผู้ คนชาวมนุษย์โลก เพราะ
แน่นอนว่าเราทุกคนสามารถเลือกแนวทางการใช้ชีวิต
ของตนได้ในทุกๆวินาทีถัดไปของชีวิต ทุกคนมีสิทธินี ้
โดยเท่าเทียมกัน ยกตัวอย่างเช่นการเลีย้งเด็กให้โต
ขึน้มาได้สกัคน ต้องอาศยัทัง้ พ่อ และ แม่ ญาติ พ่ีน้อง 

ครูท่ีโรงเรียน เพ่ือนๆของเขา ถ่ินอาศัยท่ีเขาโตขึน้มา 
สภาพเศรษฐกิจและสงัคม และอ่ืนๆ อีกมากมาย เป็น
เหตุปัจจัยในการหล่อหลอมความเข้าใจ บุคลิกภาพ 
สุขภาพจิต ทัศนคติ จนกลายเป็นตวัเขาคนหนึ่งขึน้มา 
แล้วใคร จะสามารถรับรองได้วา่ จะสามารถควบคมุเหตุ
ปัจจยัทัง้หมดนัน้ให้เป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสมได้เสีย

ทกุสิ่ง พอ่-แม่ อาจจะท าหน้าท่ีในส่วนของตนเป็นอย่าง
ดีแล้ว แตก็่ยากท่ีจะเข้าไปจดัการในส่วนอ่ืนๆเช่น เพ่ือน 

หรือสังคมในโรงเรียนได้ ...สิ่งเหล่านัน้ล้วนนอกเหนือ
การควบคุมโดยสิน้เชิง หากขาดความเข้าใจในโลก ก็
อาจต้องทุกข์ใจฟรี หากเข้าใจโลกก็จะตัง้ใจท าในส่วน
ของตนเองให้ดีท่ีสุด แล้วก็บริหารจัดการเร่ืองอ่ืนๆไป
ตามความสมควร แล้วก็วางใจไว้ว่า “อะไรก็ย่อมเกิดขึน้
ได้”  
     ปัญหาใหญ่ในชีวิต ท่ีท าให้เกิดความทุกข์ใจเป็น
อย่างมาก จึงมิใช่ตวัปัญหาตา่งๆท่ีถาโถมเข้ามาใส่ แต่
กลายเป็น “การไม่ยอมรับความจริงของโลก” ตา่งหาก 
ท่ีเป็นปัญหาในชีวิตอย่างแท้จริง หากเราเร่ิมศึกษาโลก 
เราก็จะเข้าใจและไม่ทกุข์มากเหมือนเดิม เพราะโลกมนั
ก็เป็นแบบนี ้เป็นเช่นนีเ้อง มันควบคุมไม่ได้ และไม่มี
ทาง “ได้ดัง่ใจทุกอย่าง” น่ีคือเฉพาะในส่วนของ “โลก
ภายนอก” เท่านัน้  ซึ่งยงัไม่นบัรวมถึงการศกึษาลึกเข้า
ไปอีกใน “โลกภายในจิตใจ” ของคนทุกคน ซึ่งหาก
เข้าใจเร่ืองโลกภายใน ควบคูไ่ปกบัโลกภายนอกได้ด้วย
นัน้ ความทกุข์ใจก็มีทางท่ีจะ หมดไปอย่าง “สิน้เชิง” ได้
ในท่ีสดุ จนถึงขัน้พ้นทกุข์อยา่งถาวรกนัเลยทีเดียว 
     เร่ิมลงมือศึกษาโลกทัง้ภายใน และภายนอก ได้
ตัง้แต่วันนี ้เพ่ือจะได้ไม่ต้องกลับมาบ่นเบื่อโลกกันอีก
ต่อไป หากมีโอกาสก็จะได้มาพูดคุยกันเ ร่ือง “โลก
ภายใน” กนัอีกในครัง้ตอ่ไป 

 
อยู่กับโลกอย่างเข้าใจ ยังไงกไ็ม่ทกุข์มากครับ 
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ถามมา ตอบไป     โดยพี่หญิงไทย 

 

 

 

 

 

เม่ือสถิตกิารแตง่งานจดทะเบียนสมรสเพิ่มขึน้ สถิติของ
การหยา่ร้างเป็นสดัส่วนเพิ่มตามกนัไป  กรณีศกึษาจาก
การให้ค าปรึกษาของสมาคมฯ พบว่าร้อยละ 80 ของ
ค าถาม คือปัญหาครอบครัว และการหย่าร้าง แต่ท่ีน่า
ตกใจคือการหย่าร้างหลงัจากการจดทะเบียนสมรสได้
เพียงปีเดียว หรือสองปี แล้วปัญหาคืออะไร  

ชีวิตคู่ของสองวัฒนธรรมซึ่งแตกต่างกัน  ปัญหาใหญ่

เป็นเร่ืองของภาษา ท่ีส่ือสารกันไม่ลึกซึง้ ไม่สามารถ
บอกความในใจให้เข้าใจกันได้ เกิดความอึดอัด เงียบ
เหงาเพราะอยู่ห่างไกลญาติมิตรท่ีจะพูดคุยปรึกษา  
ปัญหาการปรับตวักบัสิ่งแวดล้อมใหม่  ไม่ว่าจะอาหาร 
อากาศ ความเป็นอยู่ ซึ่งต้องการเวลา ส าหรับบางคน
อาจต้องใช้เวลาหลายปี ด้วยซ า้  ดังนัน้ถ้าทัง้สองไม่
อดทน ไม่มอบความรัก ความเมตตาต่อกัน ย่อมจะพา
ไปสู่ความแตกแยกอย่างรวดเร็ว  ส าหรับเราย่อมมี
ผลกระทบหลายอย่าง เร่ืองการโยกย้านถ่ินมาจากบ้าน
เกิด แล้วจะมีสิทธิอยูท่ี่น่ีไหม ต้องท าอยา่งไร  

เม่ือจดทะเบียนสมรส เราจะได้ สิทธิพ านักประเภท บี 
หลายคนเรียกว่า พาส บี แต่ถ้าจะเปรียบเทียบท่ี
เมืองไทยเราเรียกว่า ใบต่างด้าว แต่เราหญิงไทยได้
บญัญัติค าว่า “ใบอนุญาตพ านัก”  ซึ่งพวกเราได้รับ
ใบอนุญาตนี ้ด้วยเหตผุลคือ อยู่กับครอบครัว นั่นคือ
สามี หรือ ลกู แตถ้่าต้องหยา่ จะเป็นอยา่งไร 

ถามมา:  แต่งงานได้ 2 ปี สามีขอหย่า จะต้องกลับ
เมืองไทย หรือไม่  

ตอบไป: การแต่งงานกับชาวสวิส เราได้สิทธิพ านัก
ประเภทบี ซึ่งต้องตอ่อายปีุตอ่ปี อย่างน้อย 5 ปีก่อนจะ
ได้สิทธิพ านกัถาวร ประเภทซี หรือมีสิทธิขอสญัชาติสวิส 
ถ้าต้องหย่า ก็ไมมี่เหตผุลเร่ืองการอยูก่บัครอบครัว  
ดังนัน้จึงต้องออกนอกประเทศ หรือกลับบ้าน แต่มี
ข้อยกเว้น ถ้าคุณมีงานท ามัน่คง เจ้านายออกหนงัสือ
รับรองการท างาน อาจขอต่ออายุใบอนุญาตพ านักได้ 
หรือ กรณีท่ีมีลูกซึ่งถือสัญชาติสวิส ก็เป็นเหตุผลของ
การพ านกั  
 

ถามมา: หย่าแล้วจะได้ค่าเลีย้งดูหรือไม่ 

ตอบไป: การแตง่งานระยะสัน้ๆ เพียง 1 หรือ 2 ปี คณุ
อาจจะต้องกลับบ้านมือเปล่า นอกจากสามีจะใจดี มี
น า้ใจให้ค่าตอบแทนก่อนกลับบ้านบ้าง แต่ศาลคงไม่
พิจารณาในเร่ืองนีใ้ห้กับเรา สิ่งท่ีอาจได้รับคือส่วนแบ่ง
ของเงินสะสมจากการท างาน  ( ท่ีเรียกว่าเงิน  
Pensionskasse หรือ Caisse de retraite หรือ la 
cassa pensioni) คณุจะได้รับส่วนแบง่คร่ึงหนึ่งของเงิน
สะสมท่ีเกิดขึน้ในช่วงระยะเวลาท่ีแต่งงาน จะมากหรือ
น้อยขึน้กบัเงินเดือนของสามี  เงินจ านวนนีจ้ะได้รับเป็น
เงินสด ถ้าย้ายออกนอกประเทศ แตถ้่ายงัอยู่ในประเทศ 
เงินนีจ้ะถกูสง่เข้าบญัชี ท่ีถกูอายดัไว้ น าออกมาใช้ไม่ได้ 
จนกว่าจะเกษียณอายุ หรือขอเบิกเงินก่อนเกษียณได้ 
ในกรณีน าไปใช้เปิดบริษัทสว่นตวั 
 

ถามมา: ถ้าเราไม่อยากหย่า จะท าอย่างไร   
ตอบไป: การด าเนินเร่ืองหย่า ศาลจะเรียกทัง้สองฝ่าย
ไปสอบถามความเห็น ถามความสมัครใจ และถาม
เหตผุลในการหยา่ร้าง ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยกบั
การหย่าและมีเหตผุลท่ีน่าเช่ือถือ ศาลจะให้แยกกันอยู่
ก่อน การแยกกันอยู่ต้องมีข้อตกลงเร่ืองท่ีพกัอาศยั ค่า
กินอยู่  ค่าน า้ค่าไฟ ค่าประกันเจ็บป่วย เ ร่ืองแบ่ง
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ทรัพย์สินสว่นตวั สินสมรส การแยกอยู่ถือว่ายงัเป็นสามี
ภรรยาตามกฏหมาย ซึ่งจะแยกกนัอยู่ 2 ปี หลงัจากนัน้
ฝ่ายท่ีต้องการหยา่สามารถย่ืนเร่ืองขอหยา่ได้  
 

ถามมา: จดทะเบียนสมรสที่ไทย แต่ต้องการหย่า
ที่สวิตฯ สามารถท าได้หรือไม่ 

ตอบไป: สามารถหย่าท่ีสวิตฯได้ค่ะ กรณีท่ีคุณมีท่ีอยู่
ในประเทศสวิตฯ 
 

ถามมา: สามีอยากไปหย่าท่ีไทย แต่เราไม่ยอม อยาก
หย่าท่ีน่ี สถานการณ์ในบ้านจึงค่อนข้างตึงเครียด จะดี
หรือไม่ หากดิฉันจะหาท่ีพักใหม่อยู่คนเดียวโดยยังไม่
หยา่ในแง่กฏหมาย  เป็นผลเสียกบัดฉินัหรือไม ่

ตอบไป:  1. แนะน าให้หย่าท่ีประเทศสวิตฯ เพราะศาล
จะดแูลเร่ืองให้ความเป็นธรรมตอ่ทัง้
ส อ ง ฝ่ า ย  ใ น ทุ ก เ ร่ื อ ง 
2. ไมค่วรออกจากบ้านจนกว่า จะท า
ข้อตกลงการแยกอยู่ การแยกอยู่เป็น
ขั น้ตอนก่อนการหย่า  มีสัญญา
ข้อตกลงคล้ายการหยา่ การออกจาก
บ้านโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ ย่อม
ท าให้คณุเสียประโยชน์แนน่อนคะ่ 
 

ถามมา: ค่าประกันสุขภาพ ท่ีผ่านมาตัง้แต่ท างานก็
ช่วยสามีจ่ายส่วนของตน แต่เดือนท่ีแล้วมีงานน้อย 
รายได้น้อย จึงขอให้เขาช่วยจ่าย แต่เขาไม่ยอมเลยขอ
จ่ายแค่บางส่วน เขาบอกว่าถ้าดิฉันไม่ยอมจ่ายก็ไม่มี
สิทธ์อยู่ ท่ี น่ี ได้ อยากรู้ว่ามันเป็นแบบท่ีสามีพูดจริง
หรือไม ่

ตอบไป:  กฏหมายก าหนดให้ทุกคนท่ีอาศยัในสวิตฯ 
ต้องท าประกันการเจ็บป่วย ถ้าไม่มีเงินจ่าย ต ารวจไม่
จบัค่ะ แต่บริษัทเขาจะตามทวง และถ้าไม่จ่ายนานไป
เขาก็ฟ้องร้อง และการคุ้มครองความเจ็บป่วยก็หมดไป 
ถ้าเกิดเจ็บไข้ จะล าบากท่ีไมมี่หมอหรือโรงพยาบาลท่ีจะ

รับรักษา ยกเว้นมีหลกัฐานการเงินไปแสดงว่าสามารถ
จา่ยคา่รักษาพยาบาลด้วยตนเองได้ 

ถามมา: ตอนนีด้ิฉันมีความกังวลใจมาก (สามีเคย
ขู่จะท าร้ายร่างกายด้วย) หากท่านมีข้อแนะน าใดๆ 
เพิ่มเตมิขอความกรุณาแนะน าด้วยค่ะ 

ตอบไป:  สามีบางคนขูเ่พราะคดิวา่สาวไทยช่วยตนเอง
ไม่ได้ และกลัวไปทุกอย่าง เพ่ือตามใจเขา ถ้าสามีท า
ร้ายร่างกาย คณุต้องแจ้งต ารวจ ให้เขาลงบนัทึก ไปหา
หมอ เพ่ือตรวจร่างกาย มีหลักฐาน เอกสารเหล่านีจ้ะ
ช่วยคณุ เพราะถ้าเป็นเช่นนัน้จริง คณุสามารถขอหย่า 
และยงัได้รับสิทธิการพ านัก คดีท าร้ายภรรยาหรือสามี  
กฏหมายสวิส ถือเป็นเร่ืองร้ายแรงคะ่ 
 

หลายคน เม่ือมีปัญหา ไม่อยากกลับบ้านเรา ด้วย
หลากหลายเหตุผล เม่ือเป็นเช่นนัน้ 
เราก็ต้องคดิ วา่เราจะต้องท าอย่างไร 
ให้อยูไ่ด้ด้วยตนเอง ถ้าต้องแยกบ้าน 
เราจะไปหาบ้านพักท่ีไหน ถ้าไม่มี
งานท า ใครจะให้เราเช่าบ้าน เงินท่ี
คิดว่าสามีจะช่วยจ่าย จะพอไหม 
ถึงแม้สามีจา่ยให้ได้เพียงพอ แล้วเรา

จะอยูค่นเดียวอยา่งไร ค าถามเหลา่นี ้ชวนให้เราคิดหนกั 
และเม่ือเรามองเห็นปัญหา เราก็อยากตดัปัญหา และ
ยอมหย่าให้เร็วท่ีสุด หลายคนจึงกลบับ้านด้วยหวัใจท่ี
บอบช า้  แต่หลายคนหย่าแล้วกลับไปบ้านแล้ว มี
ความสุขท่ีได้กลบัไปอยู่ท่ามกลางญาติมิตร ท่ามกลาง
เพ่ือนพ้อง ในสิ่ งแวดล้อมซึ่งคุ้ นเคยมาแต่ก าเนิด 
กลบัไปท ามาหากินตามถนดั ก็ยินดีด้วยอย่างยิ่ง น าพา
ประสบการณ์ ท่ี ไ ด้ เ ป็นบทเ รียนส าห รับชีวิต  ทุก
ประสบการณ์มีคา่เสมอ ......... 
 

ส่วนชีวิตคู่ส่วนใหญ่ซึ่งโชคดี  ชีวิตครอบครัวอบอุ่นมี
ความสขุ ขอให้มีความสขุยิ่งๆขึน้ไปคะ่....... 
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การแจ้งเปล่ียนสถานะภาพสมรส    
                                                                          โ ด ย น ก ฮู ก                                                                                                                                                   
เราหญิงไทยซึ่งมาอยู่ท่ีน่ี ส่วนใหญ่ก็เพราะแต่งงานกับ
ชาวสวิส หรือชาวตา่งชาต ิเม่ือจดทะเบียนสมรสท่ีสวิตฯ 
ได้เปล่ียนหรือไม่ได้เปล่ียนนามสกุลตามสามี ควรท่ี
จะแจ้งเปล่ียนแปลงสถานะภาพของตน  บันทึกใน
ทะเบียนบ้านท่ีเมืองไทยให้ถกูต้อง  และเพ่ือให้เอกสาร
ทกุอยา่งมีช่ือ และนามสกลุตรงกนั   
เอกสารที่ออกให้จากต่างประเทศ  หากประสงค์จะ
น ามาใช้ในประเทศไทย เอกสารนัน้จะต้องผ่านการ
รับรองจากสถานทูตในประเทศท่ีออกเอกสารนัน้ จึงจะ
สามารถน ามาแปลเป็นภาษาไทยและน าไปรับรองท่ี
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศได้ เอกสารท่ี
ผ่านการรับรองนิติกรณ์ จากกรมการกงสลุแล้ว ถือเป็น
เอกสารท่ีชอบด้วยกฎหมาย สามารถน าไปย่ืนขอจด
ทะเบียนตา่ง ๆ ท่ีเขตหรืออ าเภอในประเทศไทยได้ 

ขัน้ตอนการด าเนินการขอเปล่ียนสถานะภาพสมรส
และการเปล่ียนนามสกุล แยกได้เป็นสองส่วน คือ การ
ด าเนินการท่ีสวิตฯ และการด าเนินการท่ีประเทศไทย 

การด าเนินการท่ีสวิตเซอร์แลนด์ 

1. การขอเอกสารต้นฉบบัจากอ าเภอซึ่งจดทะเบียน
สมรส (เอกสารมีอายไุมเ่กิน 6 เดือน) 

2. น าเอกสารต้นฉบบัท่ีได้รับจากอ าเภอ ไปท่ี ท่ีว่าการ
รัฐ  (Staatskanzlei หรือ Chancellerie d’Etat หรือ 

State Archive) เอกสารมาจากอ าเภอไหนให้ไปท่ีรัฐนัน้ 
เพ่ือขอให้เขารับรองลายมือช่ือผู้ออกเอกสารของอ าเภอ 

3. น าเอกสารต้นฉบบั ไปแปลเป็นภาษาไทย 

4. สง่เอกสารท่ีแปลแล้ว ไปให้สถานเอกอคัรราชทตู  

ลงตรารับรอง (ส่วนใหญ่ผู้ แปลจะด าเนินการขัน้ตอนนี ้
ด้วย) 

การด าเนินการท่ีประเทศไทย 

น าเอกสารต้นฉบับพร้อมเอกสารแปลซึ่งมีตรารับรอง
โดยสถานเอกอัครราชทูต กรุงเบิร์น  ไปท่ีประเทศไทย  
ตามขัน้ตอนดงันี ้

1. น าเอกสารไปท่ีกรมการกงสุล กระทรวงการ
ต่างประเทศ เพ่ือขอให้รับรองลายมือช่ือ ผู้ ลงตราของ
สถานเอกอคัรราชทตู กรุงเบิร์น โดยต้องย่ืนค าร้องตาม
แบบฟอร์มท่ีก าหนด พร้อมแนบเอกสารแปล บัตร
ประจ าตวัประชาชน (กรณีท่ีไมส่ามารถไปได้ด้วยตนเอง 
สามารถท าหนังสือมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนด าเนินการได้ 
พร้อมหนังสือมอบอ านาจ และส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนหรือ ส าเนาหนงัสือเดินทางของผู้มอบอ านาจ
และผู้ รับมอบอ านาจ)   

2. น าเอกสารไปท่ีอ าเภอ ซึ่งมีทะเบียนบ้านของตน เพ่ือ
ขอแจ้งเปล่ียนสถานะภาพ บนัทกึนามสกลุตามทะเบียน
สมรส  

3. จากนัน้ สามารถขอท าบตัรประชาชนฉบบัใหม่ และ
ท าหนงัสือเดนิทางฉบบัใหมต่อ่ไป 

 การแปลเอกสารใดๆ จากภาษาอ่ืนให้เป็นภาษาไทย     

 เชน่ สตูบิตัร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหยา่ ฯลฯ  
เพ่ือน าไปติดต่อราชการในประเทศไทย  มีขัน้ตอน
เชน่เดียวกนั ตามท่ีกลา่วมาข้างต้น 

         

http://www.consular.go.th/
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ปฏิทินกิจกรรม 

วันอาทติย์ที่ 7 กันยายน 2014 
เวลา 09.30-17.00 น. 

ท่ี Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach 
งานวนัสงัสรรค์ครอบครัวชาวไทย และแสดงความยินดีงานเกษียณอายขุอง 
คณุสชุา มลูเลอร์ เจ้าหน้าท่ีสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงเบร์ิน 
 

วันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2014 
เวลา 09.30-17.00 น. 

งานสมัมนาโดยจิตแพทย์ แพทย์หญิงอภิสมยั ศรีรังสรรค์ (หมอเบิร์ท) 
ณ วดัศรีนครินทรวราราม ท่ี เกรทเซน่บคั / รัฐโซโลทร์ูน 
 

วันอาทติย์ที่ 14 กันยายน 2014 
เวลา 09.30-17.00 น. 

งานสมัมนาโดยจิตแพทย์ แพทย์หญิงอภิสมยั ศรีรังสรรค์ (หมอเบิร์ท) 
ท่ีเมืองซูริค 
 

วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2014 
เวลา 09.30-17.00 น. 

งานสมัมนาโดยจิตแพทย์ เพ่ือคณะนกัเรียน นกัศกึษาไทยในสวิตเซอร์แลนด์ 
ท่ีสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงเบร์ิน 
 

 

 

.......................................................................................ตดัตามรอยปรุ.............................................................................. 

ใบสมคัรสมาชิก สมาคมหญิงไทยเพือ่หญิงไทย ในสวิตเซอร์แลนด์ 

ช่ือ.........................................................................นามสกลุ................................................................. 
ช่ือคูส่มรส...............................................................ท่ีอยู.่.(ถนน,เลขท่ี)........................................................... 
เมือง......................................รหสัไปรษณีย์.............................โทรศพัท์............................................................ 
อีเมล์....................................................................... 
ลายมือช่ือ................................................................วนัท่ี........................................................................ 
โปรดสง่ใบสมคัรนี ้ไปท่ี  Verein Thai Frauen für Thai Frauen,  Postfach 11, 3038 Kirchlindach   
โปรดสัง่จา่ยท่ี  PC Konto: 87-677365-7              IBAN : CH26 0900 0000 8767 7365 7 
คา่บ ารุงสมาชิก รายบคุคล กลุม่ ชมรม ห้างร้านและองค์กรตา่งๆ ปีละ 50 ฟรังค์สวิส  
ทา่นจะได้รับวารสารรวงข้าว 3 ฉบบัตอ่ปี เข้าร่วมสมัมนา ร่วมกิจกรรมตา่งๆ รวมทัง้ได้รับข้อมลูความรู้ตา่งๆ โดยมีคา่
สมาชิกเป็นรายได้ ท่ีสมาคมฯน ามาใช้ในการจดัท าเอกสารและกิจกรรมตา่งๆส าหรับสมาชิก                
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รายงานการประชมุสามัญประจ าปี 
 

วนัอาทิตย์ท่ี 4 พฤษภาคม 2557 / 2014 เวลา 9:30 – 13.30 น. 
สถานท่ีประชมุ Eglise Francaise reformee Berne, Predigergasse 3, 3011 Bern  
1. คณุอรัญญา อดูรี ผู้ด าเนินรายการประชมุ กลา่วต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชมุ และเชิญ ฯพณฯเอกอคัรราช
ฑตู เฉลิมพล ทนัจิตต์ กลา่วเปิดงาน ทา่นฑตูได้พดูถึงเร่ืองการปรับฐานข้อมลูของคนไทยท่ีอยูใ่น
สวิตเซอร์แลนด์ให้เป็นปัจจบุนัมากท่ีสดุ และประชาสมัพนัธ์ เร่ืองกงสลุสญัจร เพื่ออ านวยความสะดวกใน
เร่ืองการท าหนงัสือเดนิทาง, การแจ้งเกิด เป็นต้น ให้กบัคนไทยในสวิตฯตามเมืองตา่งๆ 
2. คณุอรัญญา กลา่วแนะน าคณะกรรมการสมาคมหญิงไทย เพ่ือหญิงไทยในสวิตเซอร์แลนด์ 
3. เลือกผู้นบัคะแนน คือ คณุ สายรุ้ง ซามารอส (Sairoong Zamaros) 
4. ท่ีประชมุมีมตเิป็นเอกฉนัท์ ในการรับรองรายงานการประชมุประจ าปี 2556 / 2013  
5. คณุจารีย์กลา่วรายงานการท างาน และกิจกรรมตา่งของสมาคมฯ ในปีท่ีผา่นมา 2556 / 2013  
      ท่ีประชมุมีมตยิอมรับการท างานของสมาคมฯ เสียงเป็นเอกฉันท์ 
6. คณุจารีย์ กลา่วถึงแผนงานของสมาคมฯ ในปี 2557 / 2014 ดงันี ้

- การเปล่ียนโลโก้ของสมาคมฯ ใหม่ 
- งานฉลองครบ 16 ปี ของสมาคมฯ ในวนัเสาร์ท่ี 25 ตลุาคม 2557 โดยจะเชิญกรรมการรุ่นก่อนๆ

และบคุคลท่ีท างานให้กบัองค์กรการกศุลอ่ืนๆ พร้อมทัง้เปิดตวัหนงัสือ คูมื่อ  
“เส้นทางสูส่วิตเซอร์แลนด์” 

- การเข้าร่วมงานเทศกาลไทย ซึง่จดัโดยสถานเอกอคัรราชฑตู ณ กรุงเบร์ิน ในวนัท่ี 5-6 กรกฎาคม  
       พ.ศ. 2557 

- การจดังานสงัสรรค์ครอบครัวหญิงไทย ในวนัท่ี 7 กนัยายน 2557 
- การสมัมนา ในหวัข้อกฎหมาย ตามสถานท่ีตา่งๆ โดยท่ี ซูริค ได้เชิญสมาคมฯ ไปบรรยาย   
        ส่วนท่ีอ่ืนๆ จะบรรยายในหวัข้อท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุ 

- การสมัมนา หญิงไทยพบจิตแพทย์   
7. คณุอรัญญา อดูรี เหรัญญิก กลา่วรายงานการเงินปี 2556 / 2013 และงบดลุ ซึง่ได้รายงานไว้วารสาร 
      รวงข้าวฉบบัเดือนเมษายน 2557 / 2014 
8. เวลา 11.00 – 13.00 น. เป็นการสมัมนา เร่ือง “ระบบการศกึษาในสวิตเซอร์แลนด์”   
      โดยคณุศกัดา บวัลอย และ สมัมนาเร่ือง “ครูแม่” โดย อาจารย์ สาล่ี ศลิปสธรรม  
9.   ปิดการประชมุและสมัมนา ในเวลา 13.30 น. ผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมด 36 คน มีสมาชิกใหม ่4 คน 
ผู้ เข้าร่วมประชมุรับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั และปรึกษาปัญหา กบัคณะกรรมการ 

ผู้บนัทกึ        คณุญาณพชั สขุนิตย์ (รักษาการเลขานกุารสมาคมหญิงไทยเพ่ือหญิงไทย ในสวิตฯ)  


