หญิงไทยสัญจร ไปสัมมนา
เรื่อง "ระบบประกันสังคม ในสวิตฯ ให้ประโยชน์อย่างไรต่อเรา"
ที่ Restaurant Meiers Come Inn, Bülach / ZH
วันที่ 13 กรกฏาคม พ.ศ 2557

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
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สัมภาษณ์พเิ ศษ “วันแม่แห่งชาติ”
ระบบการสร้างคนของสวิตฯ
อานาจปกครองบุตร ก.ม ใหม่
ลักษณะพิเศษของประเทศสวิตฯ
การแจ้งเปลี่ยนสถานภาพสมรส
ปัญหาใหญ่ในชีวิต

งานประชุมสามัญประจาปี สมาคมหญิงไทยเพือ่ หญิงไทย
วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ที่โบสถ์ Eglise Francaise reformee, เบิร์น
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บทบรรณาธิ การ
สวัสดีคะ่ ท่านผู้อา่ นที่รัก
ภาพจากปก เป็ นการจุดพลุไฟสวยงามในวันที่ 1 สิงหาคม เพื่อฉลองวันชาติของชาวสวิส ค่ะ
เป็ นเรื่ องน่าสนใจ ไหมคะว่า ประเทศเล็กๆ ใจกลางยุโรปนี ้ ทาไมถึงดารงตนให้ เข้ มแข็งอยู่ได้
ในขณะที่สมาชิกสหภาพยุโรป (อีย)ู หลายๆ ประเทศประสบวิกฤติเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็ น กรี ซ
สเปน ฝรั่งเศส โปรตุเกส หรื อ อิตาลี.....ในสายตาของคนที่อยู่มา 5 ปี พอจะวิเคราะห์เอาเองได้
ว่าเพราะ 1. นักการเมืองสวิส มีการทุจริ ต คอรัปชัน่ น้ อย อันนีค้ งจะเป็ นลักษณะนิสยั ของชาวสวิสเอง คือ เป็ นคน
ซื่อสัตย์ รักความยุติธรรมและคิดถึงผลประโยชน์ของชาติมาก่อนสิ่งอื่น ไม่เอาเปรี ยบใครและไม่ชอบให้ ใครมาเอา
เปรี ยบ ใช้ ชีวิตเรี ยบๆ ง่ายๆ มีนิสยั มัธยัสถ์ และพอเพียง
2. มีประชาธิปไตยซึ่งประชาชนเป็ นใหญ่ กฏหมายที่ออกมาเพื่อประชาชน ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่ง
หรื อกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ ถ้ ามีอะไรไม่ชอบมาพากล คนในประเทศ ก็จะไม่ยอมให้ กฏหมายนันออกมาได้
้
ง่ายๆ
3. ประเทศสวิตฯ มีลกั ษณะภูมิประเทศที่สวยงาม เป็ นประเทศที่มีแต่คนอยากมาท่องเที่ยว และแน่นอนย่อมนารายได้
เข้ าประเทศมากมาย
4. คนสวิสคิดว่า ชีวิตของคน คือการเรี ยนรู้ และการเรี ยนรู้เป็ นส่วนหนึ่งของการทางาน ซึ่งกลายเป็ นความรับผิดชอบ
ต่อชีวิต ทาให้ เกิดการพึ่งพาตนเอง เพราะรู้ว่าตัว เองต้ องการอะไร อยากทาอะไร เยาวชน(อนาคตของชาติ) จึงเลือก
เรี ยนสิ่งที่ตวั เองชอบ ระบบการศึกษาของสวิส จึงเน้ นที่ความเชี่ยวชาญในการทางานเป็ นหลัก ซึ่งทาให้ เยาวชน หลัง
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จะเลือกเรี ยนต่อในสายวิชาชีพมากกว่าสายสามัญ นักเรี ยนสายอาชีวะซึ่งมีจานวนถึง
2 ใน 3 ล้ วนจบมา ด้ วยความเชี่ยวชาญในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ที่พร้ อมเข้ าทางานได้ ทนั ที ทาให้ การทาธุรกิจในสวิตฯ มี
ความได้ เปรี ยบในด้ านฝี มือแรงงาน กลายเป็ นพื ้นฐานสาคัญที่ทาให้ นักลงทุน มุ่งไปสู่สวิตเซอร์ แลนด์ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมบริการ การเงิน เทคโนโลยี ฯลฯ ซึง่ สร้ างรายได้ เข้ าประเทศได้ มหาศาล
5. สวิตฯ เน้ นให้ ประชาชนรับผิดชอบตัวเองให้ มากที่สดุ ให้ บริ หารความเสี่ยงในชีวิตของตัวเอง ด้ วยระบบประกัน ทัง้
ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันการว่างงาน และการออมเพื่อความมัน่ คงในวัยเกษี ยณ โดยเยาวชนเริ่ มทางาน มี
รายได้ ก็จะถูกหักเงินเดือนไว้ แล้ ว ฯลฯ เมื่อประชาชนมีความรับผิดชอบต่อตัวเอง รู้ หน้ าที่ มีวินัย ไม่สร้ างภาระให้
ประเทศ ประเทศชาติก็เจริ ญ แต่ในอนาคตข้ างหน้ าอาจมี การเปลี่ยนแปลงได้ เพราะในขณะนี ้ นักเรี ยนสายอาชีพ มี
ความมุง่ มัน่ ในการเรี ยนลดลง โดยพบว่า เด็ก 3 คน จะมี 1 คน ที่ออกจากการศึกษากลางคัน.....แต่เพียง 5 ข้ อที่กล่าว
มานี ก้ ็ทาให้ ส วิตฯ อยู่ได้ ด้วยดีแล้ ว (เราก็ หวังกันว่าเมื องไทยเราจะเป็ นแบบนี บ้ ้ าง ใช่ไหมค่ะ) ...ในเล่ม ยัง มีเรื่ อง
น่าสนใจเกี่ยวกับระบบการศึกษา การสัมภาษณ์งาน และความพิเศษของประเทศนี ้ ให้ ได้ อา่ นกันอีกนะคะ
วันที่ 12 สิงหาคม คือเป็ นวันแม่แห่งชาติ พิเศษสาหรับพวกเราชาวไทย ขอฉลองด้ วยการสัมภาษณ์พิเศษ คุณแม่
และลูก จากครอบครัว ที่ชาวหญิงไทยรู้ จกั กันดี และยังมีเรื่ องราวน่าสนใจอีกมากมายให้ ติดตามกัน รวมทังกิ
้ จกรรม
หญิงไทยพบจิตแพทย์ ปี นี ้จะจัดขึ ้นในเดือนกันยายน วันไหนบ้ างนัน้ ติดตามกันได้ ในเล่ม
ท้ ายนี ้ ขอให้ ทา่ น “ยอมรับความจริงของโลกได้ แล้ วปั ญหาใหญ่ในชีวิตจะไม่เกิด” อย่างที่นายจอมเขาบอกมาค่ะ
ด้ วยความปรารถณาดี.........กุหลาบ ไทรโพธิ์ภู่ (saipopoo@gmx.ch ส่งเรื่ องราว คาติชม กันมาได้ นะคะ)
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สารจากประธาน
สวัสดีคะ่ เพื่อนพ้ องน้ องพี่ชาวไทยในสวิตฯ ทุกคน
โลกสวย สุข และสันติ ด้ วยมือแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ
12 สิงหาคม ปี นี ้ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แห่งมวลชนชาวไทย
ขอมอบส่งความขอบคุณแม่ทกุ คน เพราะมีแม่ผ้ ใู ห้ กาเนิด เพราะแม่ ลูกจึงเจริญเติบโตเป็ นคนดี เจริญก้ าวหน้ าใน
สังคม ทังในบ้
้ าน นอกบ้ าน ในชาติ ในระหว่างชาติ ในโลกนี ้ เพราะแม่ผ้ ถู ่ายทอดความดีงาม ถ่ายทอดวัฒนธรรม
คุณธรรม สูเ่ ราผู้เป็ นลูก แม่อยูใ่ นตัวเรา เราอยูใ่ นตัวแม่
เราจะช่วยกันรักษาและถ่ายทอด วัฒนธรรมไทยที่ดีงามนี ้ให้ ยงั่ ยืนสืบไป ไม่วา่ จะอยูแ่ ห่งใดในโลกนี ้
โลกสวย สุข สันติ ด้ วยมือแม่ ขอน้ อมกราบขอบคุณแม่ทกุ คนในโลกใบนี ้
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สัมภาษณ์พเิ ศษ “วันแม่แห่งชาติ”
โดย ลาดวน

“ แม่ “ เป็ นคาที่น่าฟั ง ไพเราะเสนาะหู มีความหมาย
ในทางชื่นอกชื่นใจ เราจึงเรี ยกคนที่ ให้ กาเนิดเรามาว่า
“แม่” เพราะเรี ยกคาอื่นคงฟั งไม่ชื่นใจมากเท่านี ้ และคา
ว่า “แม่” นี่เองเป็ นคาที่เด็กมักจะพูดก่อนคาใดๆ เมื่อ
เริ่ มพูดได้ เด็กต้ องพูดคาว่า แม่ก่อน แม้ ว่าจะพูดไม่ชัด
ออกเสียงเป็ น มะ เป็ น แมะ อะไรไปก็ได้ แต่จุดหมาย
ของเขาก็คือเรี ยกคนที่เขารู้ จักมาก่อนใครๆ ผู้ที่ใกล้ ชิด
มากกว่าใคร ผู้เ ฝ้ าดูแลอุ้ม ชูทะนุถ นอมชี วิ ต น้ อ ยๆใน
ครรภ์มากว่า 9 เดือน....เราๆท่านๆ จะเห็นได้ ว่า ทุกชาติ
เขาก็ จ ะมี วัน นี ้ กัน ทัง้ นัน้ ต่า งกัน แค่วัน แม่ข องแต่ล ะ
ประเทศอาจไม่ตรงกันเท่านัน้ เอง สาหรับประเทศไทย
เรานัน้ วันแม่แห่งชาติ ตรงกับ วันที่ 12 สิงหาคม ซึ่งเป็ น
วั น เสด็ จ พระราชสมภพของสมเด็ จ พระนางเจ้ าฯ
พระบรมราชินีนาถ ซึ่ง การกาหนดให้ มีวันแม่แห่งชาติ
ขึ ้นมาก็เพื่อ
1. เทิดทูนและเผยแพร่ พระเกี ยรติคุณของสมเด็จ
พระนางเจ้ าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะแม่ของ
แผ่นดิน ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ ต่อปวงชนชาวไทย
2. ให้ ผ้ เู ป็ นลูกได้ สานึกถึงพระคุณของแม่ และได้ ทา
หน้ าที่ของลูกที่พงึ มีตอ่ แม่
3. ให้ ผู้ ที่ เ ป็ นแม่ ไ ด้ ตระหนั ก ถึ ง
หน้ า ที่ ข อ ง ต น ที่ พึ ง มี ต่ อ ลู ก แ ล ะ
ครอบครัว
4. ประกาศเกียรติคณ
ุ และเผยแพร่
ให้ สงคมได้ รับรู้ ถึงคุณงามความดีของ
แม่และลูกที่ ปฏิ บัติหน้ าที่ ของตนเป็ น
แบบอย่างที่ ดี สมควรแก่ความชื่นชม
ยกย่อง
5. รักษาประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงามของชาติในเรื่ องความกตัญญู
ของลูกที่มีตอ่ แม่ให้ คงอยูต่ อ่ ไป

เนื่ องในโอกาสส าคัญนี ้ ล าดวนจึง ขอนาเสนอ
บทสัม ภาษณ์ พิเศษ จากคุณแม่ (คุณยายมื อใหม่ สด
ซิง) ภาพที่ประทับใจลาดวนที่สุดคือ เจอกันทีไร จะได้
เห็นภาพการพูดคุย ที่สนุก สนาน ได้ รสชาติ พร้ อมทัง้
เสี ยงหัวเราะที่ บ่ง บอกถึง ความจริ ง ใจ และความเป็ น
กันเองกับผู้ร่วมสนทนาด้ วยเสมอ เป็ นคนที่อยู่ใกล้ แล้ ว
รู้ สึ ก ดี มี ค วามสุ ข เป็ นคนที่ มี พ ลัง แห่ ง ความสุ ข ส่ ง
กระจายออกมาสู่ผ้ คู น รอบข้ างได้ อย่างน่าทึ่ง ถึงแม้ เรา
จะมีโอกาสได้ เจอกันอย่างน้ อย 2 ครัง้ ต่อปี เท่านัน้ ใน
ฐานะแฟนพันธ์ แท้ ของสมาคมฯ คือในงาน วันประชุม
สามัญประจาปี และงานวันครอบครัวหญิงไทย เพราะ
2 วันนี ้ เราจัดกันทุกปี จนเป็ นประเพณี ไปแล้ วค่ะ และ
ไม่เคยมามือเปล่า จะต้ องนาอาหาร มาให้ พี่ๆ น้ องๆ ได้
ชิ ม กั น เสมอค่ ะ นอกจากนั น้ คุ ณ แม่ ท่ า นนี ย้ ั ง เป็ น
แบบอย่า งที่ ดี ในด้ า นความส าเร็ จ ในหน้ า ที่ ก ารงาน
ครอบครัว และเป็ นที่ยอมรับของสังคมสวิส โดยเคยให้
สัม ภาษณ์ ห นัง สื อ พิ ม พ์ ท้ องถิ่ น ชื่ อ ว่ า “ Tannezytig”
เมื่อเดือน ธันวาคม ปี ค.ศ. 2013 ฮั่นแน่ ...อยากรู้
กัน แล้ ว ใช่ไ หมค่ะ ว่ า ท่ า นผู้นี เ้ ป็ นใครกัน นะ..ถึ ง ได้ ดี
พร้ อม ไปหมดซะทุกอย่าง....ส่วนคุณลูก เชื ้อย่อมไม่ทิ ้ง
แถวแน่นอนค่ะ เรามาติดตามกันเลย
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เรามารู้จกั กับคุณแม่กนั ก่อนนะคะ

สวิตฯขึ ้น มีคณ
ุ ศรี สมร เมเยอร์ (คุณต้ อย) เป็ นประธาน
พี่ วานี ร้ ู จักกับกลุ่ม หญิ ง ไทยเพื่ อ หญิ ง ไทย ผ่านทางพี่
จารี ย์ ซึ่งเป็ นคณะกรรมการของกลุ่ มหญิ งไทยด้ วยอีก
ตาแหน่ง พี่วานีเห็นว่ากลุ่มนี ้ทางานกันอย่างทุ่มเท และ
เสียสละ จึงสมัครเป็ นสมาชิกของกลุ่ม คือเป็ นผู้ช่วยอยู่
เบื อ้ งหลัง นับ ถึ ง ตอนนี เ้ ป็ นสมาชิ ก มาเกื อ บเท่า อายุ
สมาคมละมัง เรามาติ ด ตามกั น ว่ า พี่ ว านี มี วิ ธี ก าร
อย่างไรในการเป็ นคุณแม่ และเจ้ าของกิจการ ที่ประสบ
ความสาเร็จกันค่ะ

คุณแม่ วานี ไคเซอร์ -แซ่ เลีย้ ว อายุ 53 ปี พี่วานี เล่า
ให้ ลาดวนฟั งว่า หลังจากพบรักและแต่งงานกับสามีชาว
สวิส ก็ย้ายมาอยู่สวิตฯ จนบัดนี ้ก็ 33 ปี แล้ ว เคยทางาน
ในโรงงานผลิ ตเครื่ องไฟฟ้ าอยู่ 22 ปี เป็ นการทางาน
แบบสองกะ และท าเต็ม เวลา อยู่ 16 ปี ต่อมาลดการ
ทางานเหลื อ 50 % ก่อนที่ จ ะออก เพราะบริ ษัทลด
คนงาน จึงเป็ นโอกาสให้ มาเป็ นเจ้ านายตัวเอง โดยเปิ ด
ร้ านอาหาร ชื่อ Kaiser Thai Food Corner จนถึงวันนี ้
ก็เกือบ 9 ปี แล้ วค่ะ ร้ านนี ้ตังอยู
้ ่ที่ชนั ้ ล่างของตึก 5 ชัน้
ซึ่งลูกสาวและลูกเขย เป็ นเจ้ าของ อยู่ที่เมืองโซโลทูร์น
(เชิ ญ ไปอุดหนุนกันได้ ) และใช้ เ ป็ นที่ พักอาศัยด้ วย พี่
วานี มีลกู สาวเพียงคนเดียว และเพิ่งจะเป็ นคุณ แม่เมื่อ
วันที่ 20 มิ.ย นี ้เอง
เมื่อสมัยโน้ น (ลากเสียงยาวหน่อย เพราะมันนานมาก
แล้ ว ) ยัง ไม่ มี ส มาคมอะไรในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
หญิ ง ไทยที่มี ปัญ หา หลายคนมาปรึ กษากับพี่ วานี ซึ่ง
ตอนนั น้ พี่ ว านี อ ยู่ ใ นกลุ่ ม แม่ บ้ านโซโลทู ร์ น และมี
ความสามารถในการใช้ ภ าษาได้ ดี ใครมี ปัญ หา ก็ ม า
ปรึ กษา เราก็ช่วยกันไป ตามความสามารถที่จะทาได้
แต่หลังจากนัน้ ได้ มีการก่อตังชมรมไทยคลาสสิ
้
ค เป็ น
การนาเสนอในด้ านวัฒนธรรมไทย เช่น ศิลปการร่ายรา
ของไทย โดยมี พี่ จ ารี ย์ เคลเลอร์ คี รี โ ต เป็ นประธาน
ต่อมาก็ได้ มีการก่อตังกลุ
้ ม่ หญิงไทย เพื่อหญิงไทย ใน

ล าดวน : พี่ วาณี มี วิ ธี ก ารอบรมเลี ย้ งดู ลู ก ใน
ครอบครัวสองวัฒนธรรมอย่ างไรค่ ะ
พี่วานี : พี่สอนให้ ลกู เข้ าใจ ในความต่างของสังคมสวิส
และสังคมไทย นั่นคือ สังคมสวิสเป็ นสัง คมของความ
ตรง เช่น คิดอย่างไรก็พูดออกมา ไม่ว่าเด็กหรื อผู้ใหญ่
สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้ ถือเป็ นเรื่ องปกติ แต่
สัง คมไทยเราจะให้ ค วามเคารพผู้ใ หญ่ รั ก ครอบครั ว
และพี่ ก็ท าให้ ลูก เห็ น ว่ า พวกเราพ่อ แม่ ญาติพี่ น้อ งที่
เมืองไทยรักกัน ดูแลกัน ที่สาคัญพี่ให้ ลูกร่ วมกิจกรรม
ของทังสองวั
้
ฒนธรรม น้ องราไทยได้

ลาดวน : พี่มีวิธีการอย่ างไรให้ ลูกพูดภาษาไทย
สามีพ่ ี มีส่วนสนั บสนุ นเรื่ องการใช้ ภาษาไทยของ
ลูกอย่ างไร
พี่วานี : ตอนแรกพี่ก็สับสนตัวเองเหมือนกัน ว่าจะทา
อย่างไร พอดีตอนนันเราอยู
้
ท่ ี่สิงคโปร์ แต่พี่ยงั ไม่มีลกู นะ
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คาแนะนา จะไม่กล่าวโทษ เพราะฉะนันเมื
้ ่อลูกมีปัญหา
เขาจะมาคุย มาเล่าให้ พี่ฟั ง พี่ทาให้ ลูกเห็นว่า พ่อแม่
เป็ นที่ปรึ กษาได้ ดีที่สุด ช่วยแก้ ปัญหาให้ เขาได้ แต่ก็ไม่
ช่วยแก้ ให้ ทกุ ปั ญหา สิ่งนี ้เขาต้ องเรี ยนรู้

พี่เห็นลูกเพื่อนพี่ ซึ่งเป็ นคนไทยเหมือนกัน ลูกเขาพูดได้
3 ภาษา พี่ก็คุยกับเขา เขาบอกว่าพี่ต้องพูดภาษาไทย
กับลูก พอพี่มาอยู่สวิตฯ ถึงมีลูกค่ะ เพราะคิดได้ แล้ วว่า
จะพูดภาษาอะไรกับลูกค่ะ (ประมาณว่า ถ้ ายังไม่ร้ ู ก็กะ
จะไม่มีลกู กันละ...ฮา...)
พี่ก็พูดภาษาไทยกับลูกตังแต่
้ เกิด ลูกพูดภาษาไทยได้ ดี
แต่ อ่ า นเขี ย นไม่ ไ ด้ ค่ ะ แฟนพี่ ส นั บ สนุ น ให้ ลู ก พู ด
ภาษาไทย แต่แม่ คือพี่ นี่ต้องทางานหนักหน่อย เพราะ
พี่ต้องพูด 3 ภาษา พูดกับลูกภาษาไทย แล้ วต้ องแปลให้
สามี หรื อญาติๆ เข้ า ใจด้ วย ไม่ง่ ายนะ แต่ต้ องท าค่ะ
เพราะไม่เช่นนันลู
้ กพี่จะสื่อสารอย่างไรกับญาติพี่น้องที่
เมืองไทย แม่ ต้องแข็ง อดทน และอย่ ารี บตัดความ
ราคาญ ถ้ าลูกพูดเยอรมัน กับพี่ พี่จะเฉย ไม่สนใจ ไม่ร้ ู
เรื่ อง ถ้ าพูดไทย จะตอบทันทีเลย นื่คือวิธีการของพี่คะ่
ลาดวน : ลู ก พี่สร้ า งความลาบากใจให้ พ่ ีบ้ างไหม
แล้ วพี่ผ่านจุดนัน้ มาได้ อย่ างไร
พี่ ว านี : ช่ว งวัย รุ่ น จะมี ปั ญ หามากที่ สุด ลูก ไม่ค่อ ย
สนใจเรี ยน มีเรื่ องอื่นๆ ให้ สนใจมากกว่า เราก็ต้องเข้ าใจ
ว่านั่นเป็ นปั ญ หาของเด็กวัยนี ้ และพี่ จ ะเป็ นคนที่ เปิ ด
กว้ างกับลูกมาก เช่น พี่จะบอกมีแฟนได้ แต่ขอให้ พามา
เจอ ท าความรู้ จัก กั น และพี่ เ ป็ นผู้ฟั งที่ ดี พร้ อมให้

ลาดวน : พี่มีวิธีการสอนลู กเกี่ยวกั บเรื่ องเงินและ
เรื่ องการให้ อ ย่ า งไร (ล าดวน เห็ น ว่า พี่ เ ป็ นคนที่ ใ ห้
ความช่วยเหลื อ ในกิ จ กรรมต่างๆ ของสมาคม ชมรม
ไทยต่างๆ และพี่ มี กิจ การเป็ นของตนเอง กว่าจะเป็ น
อย่า งทุกวัน นี ้ เรื่ องการบริ หารจัด การเรื่ องเงิ น ต้ องมี
ความจาเป็ น และสาคัญมาก)
พี่วานี : สอนเรื่ องการใช้ เงิน แบบคนสวิส คือ การไม่ใช้
เงิ นเกิ นตัว ได้ เงิ นมา เราต้ องรู้ จักแบ่ง สันปั นส่วน คื อ
สาหรับการใช้ จา่ ยในเรื่ องต่างๆ และการเก็บหอมรอมริ บ
รวมทังการเรี
้
ยนรู้ ที่จะทาให้ เงินงอกเงย โดยไม่มีความ
เสี่ยงด้ วย ส่วนเรื่ องการให้ นนั ้ คือการให้ แบบคนไทย ให้
รู้จกั ทาบุญ มีน ้าใจกับคนที่ด้อยกว่า ไม่เอาเปรี ยบคนอื่น
จนบางครัง้ เรารู้สึกลูกก็ถกู เอาเปรี ยบ เช่น ลูกจะเป็ นคน
จ่ายให้ เพื่อนตลอด เวลาไปกินข้ าวด้ วยกัน แต่ลูกบอก
เขามีความสุข ที่ได้ ทา เพราะเพื่อนเขายังเรี ยนอยู่ ไม่มี
เงิน และเราก็ไม่ได้ ทาให้ ตวั เองลาบาก กับการให้ นนั ้
ลาดวน : พี่เป็ นคนเก่ ง ทัง้ งานนอก และงานใน พี่
บริหารจัดการเรื่ องการงาน และครอบครั วอย่ างไร
เพื่อเป็ นแนวทางให้ น้องๆ รุ่ นใหม่ กับความสาเร็ จ
ทัง้ ในหน้ าที่การงาน และครอบครัวค่ ะ
พี่วานี : การบริ หารเวลา สาหรับพี่สาคัญมาก พี่จะวาง
แผนการทางานทุกวัน ก่อนจะหมดวันนี ้ พี่จะรู้ แล้ วว่า
พอตื่นมาพรุ่งนี ้ พี่จะต้ องทาอะไรบ้ าง บางทีแผนที่วางไว้
ก็ไม่เป็ นไปตามแผน เป็ นเรื่ องธรรมดา ที่เกิดเป็ นประจา
พี่ก็จะแก้ ปัญหา โดยต้ องทาในวันรุ่ งขึน้ และพยายาม
ไม่ให้ งานพอกหางหมู เช่น ในแผนบอกว่าวันนีจ้ ะต้ อง
ดูดฝุ่ นบ้ าน พอกลับมาจากที่ทางาน เหนื่อยแสนเหนื่อย
จะต้ องบอกตัวเองให้ ดดู ฝุ่ น อย่าเผลอนัง่ น่ะ ถ้ านัง่ จะ
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ลาดวน : พี่ปฏิบัตติ ่ อคุณแม่ อย่ างไรค่ ะ
พี่ว านี : พี่ ดูแล พ่อแม่ของสามี เหมื อนพ่อแม่พี่ ส่วน
คุณแม่พี่ ที่เมืองไทย เราไม่ได้ อยู่ด้วยกัน แต่พี่จะโทรคุย
ถามสารทุกข์กนั และช่วยเหลือด้ านการเงิน และกลับไป
เยี่ยมท่านเมื่อมีโอกาส พี่เข้ าใจแม่ (ไทย) เพราะจะทุกข์
ตลอด กับลูกคนนัน้ ลูกคนนี ้ เป็ นลักษณะโดยทัว่ ไปของ
แม่ไทย ที่ปล่อยไม่เป็ น พี่ก็จะต้ องเข้ าใจว่าเป็ นมันแบบ
นันเอง
้
จะไม่ไปปะทะกับแม่ คือปล่อยไป แม่ก็แก่แล้ ว
ไม่ร้ ูว่า จะอยู่กบั เราไปอีกนานเท่าไหร อะไรที่ทาให้ แม่มี
ความสุขได้ ไม่เหนือบ่ากว่าแรง ก็ทาเถอะค่ะ
หลับแน่ ก็ต้องพยายามฝื นตัวเอง ทาให้ ได้ ห้ ามใจอ่อน
....เป็ นอะไรที่ ต้ อ งวิ่ ง แข่ง กับ เวลา แต่พี่ ก็ วิ่ ง ทัน ค่ะ ...
ลาดวน : อะไรคือความภาคภูมิใจในตัวลูก
พี่ ว านี : พี่ ภู มิ ใ จที่ ลู ก พี่ เ ชื่ อ ฟั ง และเป็ นคนที่ อ ยู่ ใ น
สังคม 2 วัฒนธรรม ได้ อย่างเข้ าใจ และปรับตัวได้ กับ
ทุกสถานการณ์ และเป็ นคนที่มีความสุขง่าย (เหมือนพี่)
ลาดวน : พี่คิดว่ าพี่ประสบความสาเร็จ ในเรื่ องการ
อบรมเลีย้ งดูลูกไหม อย่ างไร
พี่วานี : สิ่งหนึ่งที่คิดว่าตัวเองประสบความสาเร็ จ คือ
ลูกบอกพี่ว่า “แม่ หนู ไว้ ใจแม่ ท่ ีสุด” และตอนนีล้ ูกพี่
สามารถอยู่ได้ ด้วยตัวเขาเอง และเขามีความสุขกับสิ่งที่
เขามี นัน่ คือ ความสาเร็จของคนที่เป็ นแม่ สาหรับพี่

ลาดวน : พี่มีอะไรจะฝากถึงคุณแม่ ท่านอื่นๆ บ้ าง
พี่วานี : สิ่งหนึง่ ที่อยากจะบอกคุณแม่ทกุ ท่าน คือ “อย่ า
คิดว่ า ความคิดของเรา ถูกต้ องเสมอ” เราต้ องรู้ จกั
ฟั ง และมีเหตุผล รวมทังมี
้ ความเข้ าใจในชีวิต ว่าสมัยนี ้
มันแตกต่างกับสมัยก่อนโน้ นมาก เราต้ องยอมรับได้ กับ
เรื่ องนี ้ เช่น “จะห้ ามลูกไม่ให้ มีแฟนนัน้ คงจะยาก” แต่
จะดีกว่าไหม ถ้ าเราปล่อยให้ เขาได้ เรี ยนรู้ และเราเป็ น
ตัวช่วย ให้ คาแนะนา รับฟั งปั ญหา หรื อ ข้ อข้ องใจ และ
คอยเป็ นที่ปรึกษาให้ เขา เราจะได้ ลกู เราอยู่กบั เราตลอด
ไม่หนีหายไปไหนแน่ ถ้ าเขาไว้ ใจเรา พี่ขอฝากไว้ เท่านี ้ค่ะ

ลาดวน : ตอนนีพ้ ่ เี ป็ นคุณยายแล้ ว รู้ สึกอย่ างไรค่ ะ
พี่ ว านี : ดี ใ จมาก และพี่ บ อกลูก ว่า ให้ ห ลานฉัน พูด
ภาษาไทยด้ วยนะ พี่สมัครให้ หลานเป็ นนักเรี ยนของครู
ตุ๊ก (ประธานสมาคมครู ภาษาไทย ในสวิตเซอร์ แลนด์)
ไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว... ฮา...
ลาดวน : พี่คิดว่ า พี่จะมีส่วนช่ วยในการอบรมเลีย้ ง
ดูหลาน หรื อไม่ อย่ างไร
พี่วานี : เราช่วยกันค่ะ เพราะที่ทางานพี่ อยู่ในบริ เวณ
เดียวกับที่พกั อาศัยและที่ทางานของลูกพี่ ค่ะ
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มารู้ จักน้ องเมลานีกันบ้ างค่ ะ

ลาดวน : สิ่งที่ น้องได้ เรี ยนรู้ จากคุณแม่ตงแต่
ั ้ วัยเด็ก
จนถึงตอนนี ้คืออะไรค่ะ
น้ องเมลานี : คาสอนของแม่มีคณ
ุ ค่าเสมอ ตอนเด็กก็
อาจไม่เข้ าใจ (เพราะดื ้อ) แต่โตแล้ วก็จะรู้ ว่าจริ งอย่างที่
แม่บอก แม่สอน ได้ รับการเป็ นคนอารมณ์ดี มองโลกใน
แง่ดีจากคุณแม่ สิ่งนี ้หนูวา่ สาคัญมาก การคิดในทางที่ดี
จะทาให้ เราเดินไปข้ างหน้ าได้ นอกจากนีย้ ังได้ เรี ยนรู้
เรื่ องการบริ หารจัดการจากคุณแม่ คุณแม่เป็ นคนที่เร็ ว
มาก หนูก็เร็ วนะ แต่ก็ไม่ทนั แม่คะ่

ชื่อ เมลานี เซ็นเงอร์ (Melanie Zenger) อายุ 29 ปี
เพิ่ง แต่ง งานได้ ปี กว่าๆ เพิ่ง มีลูกชาย (กว่าวารสารจะ
ออก ก็จะอายุได้ 1 เดือนกว่า) เรี ยนจบด้ านการตลาด
ตอนนี ท้ างานเป็ นผู้ช่วยในร้ านอาหาร Kaiser Thai
Food Corner คือทา และเรี ยนรู้ทกุ อย่าง ตังแต่
้ การทา
ความสะอาด งานบริ การ การจัดงานเลี ้ยงนอกสถานที่
การบริ หารจัดการร้ าน ส่วนเรื่ องอาหารนัน้ ทาเองบ้ าง
แต่อร่ อยสู้แม่ครัวไม่ได้ (หัวเราะ จะต้ องเรี ยนรู้ เรื่ องการ
ท าอาหารมากขึ น้ ในอนาคต) ต้ อ งเรี ย นรู้ ทุ ก อย่ า ง
เพราะในอนาคตจะดูแลกิจการต่อจากคุณพ่อคุณแม่คะ่
ลาดวน : คุณแม่ เป็ นแม่ แบบไหน ในสายตาของ
น้ องเมลานีค่ะ
น้ องเมลานี : แม่เป็ นคนน่ารัก ตรง แต่แข็งมาก แม่จะ
รู้ว่าตัวเองต้ องการอะไร และจะทาตามนัน้ เพราะตอน
เด็กหนูดือ้ มากๆๆ แม่เ ป็ นคนเปิ ดกว้ าง เข้ าใจทัง้ สอง
วัฒนธรรม

ลาดวน : คุณแม่มีส่วนอย่างไร ที่น้องเป็ นน้ องอย่างทุก
วันนี ้ค่ะ
น้ องเมลานี : แม่ให้ ในเรื่ องพื ้นฐาน ของการดาเนินชีวิต
ค่ะ ที่เหลือให้ คดิ เองว่าจะให้ ชีวิตเป็ นอย่างไรค่ะ
ล าดวน : วั น แม่ ปี นี .้ ..จะท าอะไรเพื่ อ แม่ หรื อ
อยากจะบอกอะไรกับคุณแม่ ค่ะ
น้ องเมลานี : จะบอกรักแม่ ซื ้อของขวัญให้ แม่ และจะ
กินข้ าวด้ วยกันทังครอบครั
้
วค่ะ
ลาดวน : ตอนนี เ้ ป็ นคุ ณ แม่ เองแล้ ว รู้ สึ กอย่ างไร
เห็นหน้ าลูกครั ง้ แรกความรู้ สึกเป็ นอย่ างไรบ้ าง
น้ อ งเมลานี : เห็ นหน้ า ลูก แล้ ว ร้ องไห้ ค่ะ ดี ใจตืน้ ตัน
น ้าตาร่วงเพราะรอมา 3 วัน 2 คืนถึงได้ เห็น โดยการผ่า
ออกค่ะ

ลาดวน : คุณแม่ เลีย้ งน้ องเมลานีอย่ างไร
น้ องเมลานี : แม่ให้ อิสระกับหนูในการตัดสินใจ แม่จะ
เปิ ดประตูต้อ นรั บหนูตลอด 7 วัน 24 ชั่ว โมง (ปิ ด
เหมือนกันตอนแม่หลับ ฮา) แม่ไม่เคยพูดว่า “ไม่” จะได้
เสมอสาหรับหนู แม่จะอยูเ่ คียงข้ างหนูเสมอ
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ลาดวน : น้ องจะเลีย้ งลูกอย่างไร จะเหมือนหรื อต่าง
จากที่คณ
ุ แม่เลี ้ยงน้ องมาค่ะ
น้ องเมลานี : หนูจะเลี ้ยงลูกเอง ให้ คณ
ุ ตา คุณยายช่วย
เลี ้ยงด้ วย เพราะเป็ นแม่มือใหม่ค่ะ และก็คงจะเลี ้ยงลูก
เหมือนที่คุณแม่เลีย้ งหนูมา แต่อาจแตกต่างกันหน่อย
เพราะลูกหนูเป็ นผู้ชายค่ะ

ลาดวนขอขอบคุณพี่วานี และน้ องเมลานี มากๆค่ะ
ที่ให้ เกี ยรติ ให้ สัมภาษณ์ ถึงความรัก ความอบอุ่น ใน
ครอบครั ว รวมทัง้ เคล็ ด ลับ ในความส าเร็ จ ทัง้ ด้ า น
ครอบครัว และการงาน กับรวงข้ าวฉบับวันแม่นี ้ค่ะ
ใครเห็นว่าดี มีประโยชน์ ก็นาไปใช้ กันได้ นะคะ พี่วานี
และน้ องเมลานี ไม่สงวนลิขสิทธิ์คะ่

ลาดวน : วางแผนกับสามีว่าจะเลีย้ งลูกอย่ างไรค่ ะ
น้ องเมลานี : ก็คุยกันว่า จะให้ ลูกพูดได้ 3 ภาษา คือ
ห นู จ ะ พู ด ภ า ษ า ไ ท ย กั บ ลู ก แ ฟ น ห นู ก็ จ ะ พู ด
ภาษาเยอรมัน และภาษาอังกฤษค่ะ เพราะเด็กที่นี่กว่า
จะได้ เรี ยนภาษาอังกฤษก็ ชัน้ ป. 5 หนูว่าช้ าไปค่ะ การ
สื่อสารได้ หลายภาษาเป็ นเรื่ องสาคัญ แต่ก็ไม่เครี ยด ได้
เท่าที่ได้ คะ่

ปิ ดท้ ายขอนาคาสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าว่าด้ วย
คุณธรรมของบุตรที่ควรทา เพื่อทดแทนพระคุณของพ่อ
แม่ ด้ วยคาว่า "กตัญญู กตเวที" มาเล่าสูก่ นั ฟั งค่ะ
กตัญญู คือ การเห็นคุณท่าน เห็นด้ วยใจ ด้ วยปั ญญา
ว่าท่านเป็ นผู้มีพระคุณต่อเราอย่างแท้ จริ ง คุณของพ่อ
แม่ดไู ด้ จากการอุปการะเลี ้ยงดูเรามา ด้ วยความบริ สทุ ธิ์
ใจ ไม่ได้ มองถึงหลักประกันใด ๆ เลย เราเองก็เกิดมาตัว
เปล่าไม่มีหลักทรัพย์ ยิ่งนิสยั ใจคอแล้ วยิ่ง ไม่ร้ ู เลย ว่าโต
ขึ ้นมาจะเป็ นอย่างไร จะเป็ นคนอกตัญญูหรื อไม่ ก็ไม่ร้ ู
หนังสือสัญญาระหว่างเรากับท่านก็ไม่มี แต่ท่านก็ท่มุ เท
เข้ าช่วยเหลือเราจนสุดชีวิต ผู้เป็ นลูกจึงควรมองให้ เห็น
คุณของท่านในข้ อนี ้
อี ก ข้ อ ก็ คื อ กตเวที คื อ การทดแทนพระคุณ ของท่า น
ด้ วยความดีของตัวเราเอง ตังแต่
้ ท่านยังมีชีวิตอยู่ จะทา
ให้ ทา่ นมีความสุขใจอย่างยิ่ง และการตอบแทนคุณท่าน
ทังเมื
้ ่อท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็ช่วยเหลือกิจการงานของท่าน
ดูแลปรนนิบตั ิการกินอยู่ให้ สะดวกสบายและเอาใจใส่
ช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่ วย และเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ ว ก็จดั
พิธี ศพให้ ท่าน และทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้ ท่านอย่าง
สม่ า เสมอ นี่ แ หละถึ ง เรี ยกว่ า "กตั ญ ญู กตเวที "
คุณธรรมเบื ้องต้ นของผู้เป็ นลูกทุกคน ที่ต้องพึงปฏิบัติ
ต่อพ่อแม่.....
และที่สาคัญ เราสามารถ
“ทาทุกวันเป็ นวันแม่ สาหรั บเรา...และแม่ ของเรา”
ได้ โดยไม่ต้องรอวันแม่แห่งชาตินะคะ............

ล าดวน : อยากฝากอะไร ถึ ง คุ ณ ลู ก ท่ านอื่ นๆ
เกี่ยวกับคาว่ า “แม่ ”
น้ องเมลานี : อยากจะบอกว่า “แม่ ” นันส
้ าคัญกับเรา
มาก แม่รับฟั งเราทุกเรื่ อง อยู่เป็ นเพื่อนเราตลอดเวลา มี
หูไว้ ฟังเราตลอด เพราะฉะนัน้ อยากให้ ลกู ๆพยายามฟั ง
แม่บ้าง เพราะไม่มีใครจะหวังดีกบั เราเท่าแม่ และแม่มี
ประสบการณ์ มาก่อนเรา อย่างน้ อยขอให้ ฟังก่อน แล้ ว
เราคิด และตัดสินใจ ว่าจะทาแบบไหนนัน้ อยู่ที่เราค่ะ
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ระบบการสร้างคน ของสวิตฯ
โดยศักดา บัวลอย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ใน
การประชุมสามัญประจาปี ของสมาคมหญิ ง ไทยเพื่ อ
หญิ ง ไทย ผมได้ รั บ เกี ยรติ เป็ นวิ ทยากรบรรยายเรื่ อ ง
“ระบบการศึกษาในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ”
มีเพื่อนๆ พี่ๆ สมาชิกของสมาคมฯ เสนอให้ นาเรื่ องนี ้ ลง
ในวารสารรวงข้ าว ผมจึงสนองตามคาเสนอ ถึงแม้ จะดู
เป็ นวิชาการไปสักหน่อย แต่ก็ เป็ นเรื่ องน่าสนใจไม่น้อย
สาหรับคนที่เป็ นพ่อ เป็ นแม่ สาหรับลูกๆของเรา รวม
ทังตั
้ วเราเองด้ วย ถ้ าสนใจที่จะศึกษาเล่าเรี ยนเพิ่มเติม
เพราะฉะนัน้ ขอให้ ตดิ ตามอ่านกัน นะครับ......
ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ มีระบบการปกครองในรูปแบบ
ของสมาพั น ธรั ฐ ซึ่ ง แต่ ล ะรั ฐ มี อ านาจในการจั ด
การศึกษาเอง ดังนันทั
้ ง้ 26 รัฐ จึงมีความแตกต่างกัน
การจัด การศึกษาระดับภาคบัง คับ และระดับอนุบาล
เป็ นหน้ าที่ของแต่ละอาเภอ ซึ่งเป็ นบริ การจากภาครัฐ
ไม่มีการเก็บค่าเล่าเรี ยน และค่าสื่ออุปการณ์การเรี ยน
ผู้ปกครองจะซื ้อเพียงค่า อุปกรณ์เล็กๆน้ อย ๆ ที่จาเป็ น
ในการเรี ยนเท่านัน้ สถานที่เรียนของเด็ก จะคานึงถึง
ที่อยูอ่ าศัยของเด็ก เป็ นอันดับแรก ต้ องอยูใ่ กล้ บ้าน
นักเรี ยนส่ วนมาก ประมาณ 95 % ของประเทศเรี ยน
การศึกษาภาคบังคับ ที่โรงเรี ยนของรัฐบาล ส่วนที่เหลือ
อีก 5 % เรี ยนที่ โรงเรี ยนเอกชน ทัง้ โรงเรี ยนรัฐ และ
เอกชน มี ส่ ว นส าคัญ ในการส่ ง เสริ ม ช่ ว ยเหลื อ เด็ ก
นักเรี ยนในด้ านสังคม ภาษา วัฒนธรรม
หลังจากการศึกษาภาคบังคับ แล้ ว สมาพันธรัฐสวิส
(รัฐบาลกลาง)และกระทรวงศึกษาธิการของแต่ละรัฐ จะ
ร่วมมือกัน ในการวางรากฐานและกาหนดนโยบายด้ าน
การศึกษา ตัง้ แต่ระดับมัธ ยมปลาย สายอาชี พ จนถึง
ระดับอุดมศึกษา

เพราะการให้ การศึกษาสาหรับประชากรในประเทศ
เป็ นกลไกสาคัญ ในการพัฒนาประเทศ ให้ ก้าวหน้ า
ยัง่ ยืนต่อไป
การศึกษา คือการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต เริ่มตัง้ แต่ แรก
เกิด ซึ่งแบ่ งได้ เป็ นช่ วงชัน้ ดังต่ อไปนี ้
การศึกษาก่อนภาคบังคับ
การศึกษาปฐมวัย (Vorschulstufe)
 Spielgruppe กลุม่ เด็กเล่น
 Tagesmutter แม่รับเลี ้ยงดูเด็กตอนกลางวัน
 Kita ศูนย์รับเลี ้ยงเด็กตอนกลางวัน
สาหรับค่าใช้ จา่ ย ของสถานศึกษาดูแลเด็กในระดับนี ้
ถ้ าเป็ นของรัฐหรื อว่าสถานรับเลี ้ยงที่ได้ รับการสนับสนุน
จากรัฐ ค่าใช้ จา่ ยจะคานวณ จากรายได้ และฐานะ ของ
ผู้ปกครอง

การศึกษาภาคบังคับ (obligatorische Schule)
ภาคบัง คับ 11 ปี เริ่ ม 2015/2016 นับรวมตัง้ แต่ เรี ยน
ชันอนุ
้ บาล 2 ปี ถึง ป. 9 ใช้ ทงประเทศ
ั้
ชั ้น อนุ บ าล (Kindergarten) เริ่ ม ปี การศึ ก ษา ในฤดู
ใบไม้ ร่วง
โดยรัฐส่วนใหญ่ จะเริ่ มเมื่อเด็ก มีอายุครบ 4 ขวบ ถึง 4
ขวบ 9 เดือน เป็ นช่วงชันในการเตรี
้
ยมความพร้ อม ของ
เด็ ก ในพฤติ ก รรมและการเข้ า สัง คม และการเรี ย นรู้
ทักษะต่างๆ ในการเรี ยนพูด เขียน และอ่าน
รู ปแบบของการเรี ยนไม่กาหนดความสามารถ ไม่มี
การให้ คะแนน แต่จะมีรายงานจากครู ผ้ สู อน และมีการ
พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนกับ ผู้ปกครอง ถึงการพัฒนา
และความพร้ อมของเด็ก
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การเลื่อนชัน้ สู่ระดับประถม (Übertritt
Kindergarten – Primarstufe)
ชัน้ ประถม เริ่ มการศึกษาใหม่ ในฤดูใบไม้ ร่วง เด็กอายุ
6 ขวบ ถึง 6 ขวบ 3 เดือน การเลื่อนชัน้ โดยการประเมิน
จากความสามาถและความพร้ อม ของนักเรี ยนจากชัน้
อนุบาล โดยจากคณะครู ผ้ ูสอน และผู้ปกครอง หน่วย
จิตวิทยา หรื อหน่วยแพทย์ของทางโรงเรี ยน

การเรี ยนชัน้ ประถม จะมีการเรี ยนเตรี ยมความพร้ อม
ความรู้ความสามารถ ให้ แก่นกั เรี ยนดังต่อไปนี ้
 ภาษา ภาษาราชการที่โรงเรี ยนใช้ ภาษาที่สอง
ของประเทศสวิตฯ และ ภาษาอังกฤษ
 วิชาคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ เบื ้องต้ น
 สังคม และปรัญญา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
จริยศาสตร์ ศาสนา
 ดนตรี ศิลปะ และการประดิษฐ์
 พละศึกษา และพลามัย
วิชาเสริมใน หลักสูตรการศึกษา นอกเหนือจากวิชาหลัก
ควบคูก่ บั การเรี ยนการสอนทัว่ ไป คือ
 วิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
 การปกครอง
 สุขภาพ พลามัยส่วนตัว
การประเมินความสามาถ ของเด็กนักเรียน
ในระดับ นี จ้ ะมี ก ารประเมิ น ความสามารถของเด็ ก
นั ก เรี ยน โดยการให้ คะแนน หรื อจากรายง าน
ความสามารถต่างๆของเด็ก หลังจากภาคการศึกษา
ของแต่ละเทอม แบ่งเป็ น 2 เทอม เด็กนักเรี ยนจะได้ รับ
ใบประกาศ ที่ระบุคะแนน และรายงาน ผลการเรี ยน

การให้ คะแนน โดยจะแบ่ง เป็ น 6 ระดับ คือ
จาก เกรด 1 – 6
 6 ดีมาก
 5 ดี
 4 ผ่าน
 ต่ากว่า 4 ไม่ผา่ น
ทุกๆ ช่วงชันของการเรี
้
ยน จะมีการประเมินผลการเรี ยน
ว่าความสามารถของเด็ก จะสามารถเลื่อนเข้ าไปเรี ยน
ยังชันต่
้ อไปได้ หรื อไม่ หรื อว่าเด็ก จะต้ องได้ รับการสอน
พิเศษ ช่ว ยเหลื อ เสริ ม หรื อว่าจะซ า้ ชัน้ เรี ยนทบทวน
เตรี ยมความพร้ อม อีก 1 ปี (เป็ นไปตามกฏการศึกษา
ของแต่ละรัฐ)
ชัน้ มัธยมต้ น (Sekundarstufe I)
โดยปกติ นักเรี ยน จะเริ่ มเรี ยนในระดับมัธยมต้ น ตอน
อายุ 12 ปี หลังจากจบชันประถมแล้
้
ว โดยการแนะนา
จากคณะครู ผ้ ูส อน โดยส่ ว นมากจะเชิ ญ ผู้ ปกครอง
มาร่วมตัดสินใจและรับทราบด้ วย
ในระดับชัน้ มัธยมต้ นนี ้ จะมีการแยกชัน้ เรี ยน ตาม
ระดับความสามารถของนักเรี ยน เป็ นสายสามัญ หรื อ
สายวิสามัญ (สูง กลาง ธรรมดา) หรื อว่าเรี ยนในชัน้
โปรแกรมพิเศษ เพื่อกระตุ้นการเรี ยน การพัฒนา ของ
เด็กตามความเหมาะสม การเรี ยนในชันนี
้ ้ จะเน้ นให้ เด็ก
รู้ จัก การเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต โดย เรี ย นรู้ เกี่ ย วกับ ความ
รับผิดชอบ และความคิดริ่ เริ่ ม ตลอดทัง้ การแก้ ปัญหา
ทัง้ เรื่ อ งส่ ว นตัว และสัง คม ซึ่ ง จะมี ก ารเตรี ย มความ
พร้ อม ความรู้ความสามารถ ให้ แก่นกั เรี ยนดังต่อไปนี ้
 ภาษา ภาษาราชการที่โรงเรี ยนใช้ ภาษาที่สอง
ของประเทศสวิตฯ และภาษาอังกฤษ หรื อวิชา
เลือก ภาษาที่ 3 ของประเทศสวิตฯ
 วิทยาศาสตร์ เบื ้องต้ น
 สังคม และปรัญญา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์
จริยศาสตร์ ศาสนา
 ดนตรี ศิลปะ และการประดิษฐ์ ต่างๆ

รวงข้ าว/สิงหาคม 2557
13

 พละศึกษา และ พลามัย
 คหกรรม
 เรี ยนการใช้ งาน เกี่ยวกับเทคโนโลยีข้อมูล และ
การสื่อสาร ต่างๆ
 เพศศึกษา
 การงานพื ้นฐานอาชีพ
กระตุ้นการเตรียมความพร้ อมในการเลือกเรียน
อาชีพ และความสนใจ
เมื่อจบระดับมัธยมต้ น นักเรี ยนจะเลือกสายการเรี ยน
ระดับมัธยมปลายสายสามัญ หรื อสายอาชีพต่อไป ตาม
ความสามารถและความถนัด ซึ่งการเรี ยนสายอาชีพ มี
อาชีพให้ เลือกถึง 230 สาขาอาชีพ

นักเรี ยนร้ อยละ 60-65 % ในสวิตฯ ต่างให้ ความสนใจ
และศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา ในสาขาด้ าน
เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ ซึ่งการเตรี ยมตัวนัน้ ก็
จะเริ่มตังแต่
้ ระดับชัน้ ป. 8 ซึ่งตัวเด็กเอง จะต้ องสารวจ
เสาะหาข้ อ มูล ในความสนใจของตัว เขาเอง และหา
สถานที่ ฝึ กงาน ตามด้ า นที่ ส นใจ และท่ า นในฐานะ
ผู้ปกครอง สามารถช่วยเหลือบุตรหลานได้ ในหลายๆ
ด้ าน เช่น
• ส่งเสริม สนับสนุนตามความถนัด
• ช่วยให้ กาลังใจ ให้ ความห่วงใย
• สอบถาม หาความรู้ ข้ อมูล อาชีพที่สนใจ
• ดูแล ความพร้ อม ต่างๆ
• ให้ โอกาสบุตรหลาน ไปฝึ กงาน
• หาข้ อมูลของบริษัท ก่อนที่จะสอบสัมภาษณ์

เมื่อได้ สถานที่ฝึกงานแล้ ว นักเรี ยนจะเรี ยน วุฒิอาชีวะ
(Lehrstelle) ซึง่ จะมีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี ้
• เซ็นสัญญา การเรี ยน
• เข้ าเรี ยนภาคทฤษฎี ในโรงเรี ยนอาชีวะ 1 – 2
วัน แล้ วแต่สาขาอาชีพ
• ฝึ กงานที่ทางาน โดยครูฝึกประจาที่ทางาน
คอยดูแลอย่างใกล้ ชิด
• ที่ฝึกงานจะต้ อง ได้ รับอนุมตั ิจากกระทรวง
ศึกษาธิการ
• ครูฝึกจะต้ องมีวฒ
ุ ิบตั รอนุญาตให้ ฝึกอบรมได้
การศึกษาระดับนี ้ จะเป็ นการศึกษา 3 หรื อ 4 ปี แล้ วแต่
สาขาอาชี พ เมื่ อ จบการศึก ษา นัก ศึก ษาจะได้ รับ วุฒิ
ประกาศนี ยบัต ร รั บ รองความสามารถจากสมาพัน ธ์
(Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis)
สาหรับนักศึกษา ที่ไม่สามาถเรี ยนสาขาอาชีพดังกล่าว
ข้ างต้ น ก็สามารถเรี ยนหลักสูตรฝึ กงาน ที่ใช้ เวลา 2 ปี
เมื่ อ จบแล้ วจะได้ ใบรั บ รองอาชี พ จากสมาพั น ธ์
(Eidgenössisches Berufsattest)
สาหรับโอกาส การเรี ยนสายอาชีพ ของผู้ใหญ่ ก็
สามารถเรียนด้ านอาชีวะ ได้ เช่ นกัน
ถ้ าท่านมีประสบการณ์ การทางาน 5 ปี แยกเป็ นสาย
งานที่จะเรี ยน 3 ปี ซึ่งท่านจะต้ องมีความสามารถด้ าน
ภาษา ระดับ B2 และเข้ าเรี ย นภาคทฤษฎี ใน ร.ร.
อาชีวะ และเมื่อสอบผ่านตามหลักสูตรอาชีวะ ท่านจะ
ได้ รับใบประกาศเท่าเทียบกับ นักเรี ยนอาชีวะทัว่ ไป
สาหรับกลุ่มนักเรี ยนที่หา บริษัทหรื อสถานที่
ฝึ กงานไม่ ได้
หลังจากที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้ ว ก็สามารถเลือก
เรี ย นและหาโอกาส เตรี ย มความพร้ อมให้ กับ ตัว เอง
ระหว่างที่รอสมัครหาสถานที่ฝึกงานต่อไป ได้ ดงั นี ้
 เรี ยนชันป.
้ 10
 เรี ยนโรงเรี ยนเตรี ยม ระดับกลาง
 เรี ยนภาษาต่างประเทศเสริม
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 เรี ยนที่โรงเรี ยนเตรี ยมอาชีพต่างๆ
สาหรั บบางสาขาอาชีพ นั กศึกษาไปโรงเรี ยนเต็ม
วัน และออกฝึ กงานเป็ นระยะ
เช่น โรงเรี ยนอาชีวะ เฉพาะด้ าน
 ด้ านพยาบาลและสาธารณสุข (Gesundheit)
 งานด้ านสังคมสงเคราะห์(Soziale Arbeit)
 ศึกษาศาสตร์ (Pädagogik)
 ข้ อมูลและการสื่อสาร (Kommunikation und
Information)
 ปฏิมากรรม และ ศิลปะ (Gestaltung und
Kunst)
 ดนตรี และ การละคร (Musik und Theater)
 จิตวิทยาประยุกต์ (Angewandte
Psychologie)

สาหรับนักเรี ยน ที่เลือกเรี ยนต่อระดับมัธยมปลาย เพื่อ
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษานัน้ จะต้ องเรี ยนระดับมัธยม
ปลาย เป็ นเวลา 3 – 4 ปี แล้ วแต่รัฐกาหนด
การศึกษาระดับนี ้ เน้ นการศึก ษาทางวิ ช าการ เพื่ อ
เตรี ยมความพร้ อม ในการศึกษาภาคอุดมศึกษา เมื่อจบ
การศึกษาแล้ ว นักเรี ยนจะสอบรับใบประกาศณียบัตร
เตรี มอุดมศึกษา (gymnasiale Maturität) ถ้ าสอบผ่ าน
จึงมีสิทธิเข้ าศึกษา ที่มหาวิทยาหรื อสถาบันโปลีเทคนิค
โดยไม่ มี ก ารสอบคั ด เลื อกในสาขาการศึกษาทั่วไป
ยกเว้ นคณะแพทย์ศาสตร์ คณะพละศึกษา หรื อคณะ
ที่รับนักศึกษาจานวนจากัด

ซึ่งมหาวิทยาลัยในสวิตเซอร์ แลนด์มี 10 แห่งตามเมือง
ใหญ่ตา่ งๆ ทุกภูมิภาค และมีสถาบันโปลีเทคนิค 2 แห่ง
คือที่เมืองซูริค และที่เมืองโลซานน์
สาหรับนักศึกษาที่จบสายอาชีวะ สามารถศึกษาต่ อ
ระดับ อาชี ว ะชัน้ สู ง ได้ โดยการเรี ย นเตรี ย มสอบใบ
ประกาศนี ย บั ต รเตรี ยมอุ ด มศึ ก ษา สายอาชี ว ะ
(Berufsmaturitäts) วิ ท ย า ลั ย อ า ชี พ เ ฉ พ า ะ ด้ า น
ระดับอุดมศึกษา มีหลายสาขาดังต่อไปนี ้
 ด้ านเทคนิค วิชาหลัก เลข ฟิ สิกส์ และเคมี
 ด้ านการบริหาร ภาษาและเศรษฐศาสตร์
 ด้ านบริการ บัญชี หรื อ นิเทศศาสตร์
 ด้ านศิลปศาสตร์
 ด้ านวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา สิ่งแวดล้ อม เคมี
 ด้ า นสาธารณสุข ศาสตร์ พยาลบาลศาสตร์
และสังคมศาสตร์
และมี วิ ท ยาลัย อาชี ว ะระดับ สู ง ถึ ง 26 แห่ ง รวมทัง้
วิทยาลัยการโรงแรม ให้ เลือกศึกษาอีกหลายแห่ง ซึง่
สวิตฯ มีชื่อเสียงมากในด้ านการเรี ยนการสอนด้ านการ
โรงแรม ซึง่ สามารถหาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซต์
สานักงานให้ คาแนะแนวปรึกษา ด้ านการศึกษาสาย
สามัญ หรื อสายอาชีวะ www.berufsberatung.ch
ผมหวัง เป็ นอย่ า งยิ่ ง ว่ า เพื่ อ นๆ พี่ ๆ น้ องๆ จะได้ รั บ
ประโยชน์ ในการหาสิ่ ง ที่ เ หมาะสมให้ กับ ตัว เองและ
ลูกหลานของพวกเรา....ดัง คากล่าวที่ ว่า “การศึก ษา
สร้ างคน” นะครับ....และนี่ก็คือ ระบบที่สวิตเซอร์ แลนด์
ใช้ ในการสร้ างคนของเขา เพื่อมาพัฒนาประเทศครับ...
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อานาจปกครองบุตร
ใหม่มาก ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2014
โดย ก.ไตรคา

บิดามารดาและบุตร ชายหญิ ง เมื่ อท าการสมรสกัน
แล้ ว ทังคู
้ ย่ ่อมเป็ นสามีภรรยากันตามกฎหมาย เมื่อเกิด
บุต ร เด็ก จะเป็ นบุต รชอบด้ ว ยกฎหมายของชายและ
หญิ งนัน้ โดยปกติแล้ วเด็กเกิ ดจากครรภ์ ของหญิ ง ใด
ย่อมเป็ นบุตรชอบด้ วยกฎหมายของหญิงนัน้
ตั ง้ แต่ วั น ที่ 1 กรกฎาคม 2014 ประเทศสวิ ต ฯได้ มี
กฎหมายใหม่เกี่ยวกับอานาจปกครองบุตร
ก่อนที่จะมีกฎหมายฉบับนี ้ เมื่อศาลตัดสินให้ การสมรส
สิน้ สุด ส่วนมากมารดาจะได้ อานาจปกครองบุตรเพียง
คนเดียว

อานาจปกครอง หมายถึง อานาจในการดูแลผู้เยาว์ทงั ้
ในทางส่วนตัวและในทางทรัพย์สิน เช่น อานาจในการ
กาหนดที่อยู่ให้ บุตร การศึกษา การนับถือศาสนา การ
รักษาพยาบาล

สิทธิบิดามารดา
ในกรณีที่การสมรสของบิดามารดาสิ ้นสุดลง (มีการหย่า
กัน) ทังสองฝ่
้
ายได้ อานาจปกครองผู้เยาว์ร่วมกัน ตาม
กฎหมายใหม่ หรื อศาลได้ สงั่ ให้ ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งเป็ นผู้มี
อานาจปกครองบุตร อี กฝ่ ายหนึ่ง ย่อมมีสิทธิ ติดต่อได้
ตามสมควรกับบุตรของตน เช่น มี สิท ธิ เยี่ ยมเยื อน มี
สิทธิรับบุตรออกจากบ้ านโดยไม่เสียเวลากับการเรี ยน
ถ้ า ฝ่ ายที่ ไ ด้ อ านาจปกครองไม่ยิ น ยอม ฝ่ ายที่ มี สิ ท ธิ
ดังกล่าวย่อมร้ องต่อศาลได้ เพราะกฎหมายบัญญัติไว้
ว่า “บิดาหรื อมารดาย่ อมมีสิทธิท่ ีจะติดต่ อกับบุตร
ของตนตามพฤติ ก ารณ์ ไม่ ว่ า ฝ่ ายใดจะเป็ นผู้ ไ ด้
อานาจปกครอง”
หลังจากกฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่
1 กรกฎาคม 2014 ถ้ า ฝ่ ายบิด าหรื อ มารดา อยากได้
อ า น า จ ป ก ค 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 ตังแต่
้ กฎหมายมีผลบังคับ จนถึง
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2015 และการหย่าจะต้ องไม่เกินกว่า
5 ปี
Gemeinsames Autorité
Sorgerecht
parentale
conjointe
Obhut
La prise en
charge de
l’enfant

อานาจปกครองบุตร
ร่วมกัน
การอุปการะดูแล
(บุตรอยู่กบั ฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึง่ )

ตังแต่
้ วันที่ 1 กรกฎาคม 2014 เป็ นต้ นไป ทัง้ บิดาและ
มารดาได้ อานาจปกครองบุตรร่ วมกัน รวมทังบุ
้ ตรที่เกิด
จากหญิงที่มิได้ มีการสมรสกับชาย แต่บิดาจดทะเบียน
รับรองเด็กเป็ นบุตร
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สิทธิ ประโยชน์
ของการเป็ นพลเมืองชาวสวิส
โดยเฟรา ฮีรชี

จากบทความเรื่ อง “เมื่อไหร่หนอจะได้ สญ
ั ชาติสวิส” ที่
ลงในวารสารรวงข้ าวฉบับเดือนเมษายน ที่ผา่ นมา มี
หลายคนสงสัย ถามเข้ ามาว่า ได้ สญ
ั ชาติสวิส แล้ วดี
อย่างไร ตอนแรกคิดว่า รอให้ ได้ ก่อน ค่อยบอก แต่ไม่
อยากทาให้ หลายๆคน รอ จึงขอนามาเล่าให้ ฟังก่อน ที่
จะได้ ซึง่ ไม่ร้ ูอีกนานแค่ไหน นี่ก็ผา่ นไปแล้ ว 6 เดือน
ได้ ถกู สัมภาษณ์โดยคุณตารวจ ที่นา่ รักไปเรี ยบร้ อยแล้ ว
ด้ วยความสนุกสนาน และเป็ นกันเอ๊ ง กันเองค่ะ...
เท่าที่หาข้ อมูลมาได้ ว่าการได้ สญ
ั ชาติสวิสแล้ วนัน้ ดี
อย่างนี ้ค่ะ
1. เฉพาะพลเมืองชาวสวิสเท่านัน้ ที่มีสิทธิในการ
เลือกตัง้ ไม่วา่ จะเป็ นการเลือกตังระดั
้ บท้ องถิ่น ในระดับ
รัฐ หรื อในระดับประเทศ รวมทังสิ
้ ทธิในการเปิ ด
สานักงาน หรื อแสดงความคิดเห็นของตนต่อสภา
เทศบาลเมือง
2. เด็กที่เกิดจากพ่อหรื อแม่ที่เป็ นชาวสวิส เท่านัน้ ที่จะ
ได้ รับสัญชาติสวิส โดยการเกิด เด็กที่เกิดจากพ่อแม่
ชาวต่างชาติ ถึงแม้ จะเกิดที่ประเทศสวิตฯ ก็ต้องดาเนิน
เรื่ องขอเป็ นคนสัญชาติสวิส
3. สาหรับชาวสวิสเท่านัน้ ที่มีสิทธิอยูใ่ นประเทศได้
อย่างถาวร ผู้ที่มีสิทธิพานักประเภทถาวร (ใบอนุญาต
พานัก ซี) เมื่อออกจากประเทศเกิน 6 เดือน ก็อาจต้ อง
เสียสิทธิการเข้ าประเทศ
4. งานบางอย่าง ต้ องการคนที่เป็ นชาวสวิสเท่านัน้ เช่น
ตารวจ ทหาร ฯลฯ
5. การได้ เป็ นคนสวิส จะทาให้ ฐานะทางการเงินดีขึ ้น
เนื่องเพราะระดับการจ้ างงาน ที่มีเงินเดือนสูง และ การ
เป็ นคนสัญชาติสวิส จะทาให้ นายจ้ างมีความเชื่อมัน่ สูง
และจะไม่ถกู เลิกจ้ าง ง่ายๆ
6. สิทธิในการเลือกนายจ้ าง

7. การเข้ าถึงสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ
8. การได้ สญ
ั ชาติ ย่อมรวมถึงการได้ หนังสือเดินทาง
สวิสด้ วย จึงมีสิทธิที่จะเดินทางไปและกลับ ได้ อย่างเสรี
รวมทังหลายประเทศ
้
ให้ เข้ าประเทศโดยไม่ต้องใช้ วีซา่
เพราะสวิตฯ เป็ นประเทศที่มีความเป็ นกลางทางการ
เมือง และใครๆ ก็ยอมรับ หรื อนับหน้ าถือตา....
9. การได้ สญ
ั ชาติสวิส โดยไม่ต้องเสียสัญชาติไทย
เพราะกฏหมายสวิส ไม่ได้ บงั คับให้ เราสละสัญชาติเดิม
ของเราค่ะ
โดยสรุป การเป็ นคนสัญชาติสวิสนัน้ เป็ นเครื่ องหมาย
ของการเป็ นคนซึง่ สามารถแสดงความคิดเห็นส่วนตัว
และแสดงออกได้ ถึงความเป็ นคนที่มีความเท่าเทียมเป็ น
พื ้นฐาน รวมทังมี
้ อิสระ เสรี เหนืออื่นใด....

ที่มา: บทความเรื่ อง” 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

ต้ องขอเกริ่นสักนิดว่าฉันอยูใ่ นสภาวะว่างงานและเข้ า
มาอยูใ่ นทะเบียนของผู้วา่ งงานในระบบจัดหางานของ
รัฐสวิสตังแต่
้ ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2012 เป็ นตอน
ต่อจาก “ทาไม....ถึงอยากตกงาน ในสวิตฯ”
ครั ง้ นี จ้ ะขอเล่ า ถึ ง การเข้ าสัม ภาษณ์ ง านกั บ บริ ษั ท
ส่ง ออก ฉั น ส่ง จดหมายขอเข้ า ไปฝึ กงานตามที่ ไ ด้ รั บ
ค า แ น ะ น า จ า ก ส า นั ก จั ด ห า ง า น เ พื่ อ จ ะ ไ ด้ มี
ประสบการณ์ตรงในการทางานกับบริ ษัทในสวิ ตฯ ฉัน
จัดส่งจดหมายไปมากกว่า 20 บริ ษัท เนื่องจากฉันเคย
ท างานด้ านส่ ง ออกในประเทศไทย ดั ง นั น้ บริ ษั ท
กลุ่ ม เ ป้ าห ม าย ที่ ฉั น ส่ ง ไ ปคื อ บ ริ ษั ท ที่ มี ค า ว่ า
International เป็ นหลัก โชคยังเข้ าข้ างอยู่บ้างที่มี บริ ษัท
ข้ างต้ น ติดต่อเข้ ามาเรี ยกตัวให้ ไปสัมภาษณ์ โดยแจ้ งว่า
ต าแหน่ ง ที่ อ ยากให้ ท า คื อ ต าแหน่ ง ธุ ร กิ จฝ่ าย
ต่างประเทศ ทาหน้ าที่ ติดต่อลูกค้ าจากประเทศต่างๆ
และประสานงานกับฝ่ ายโรงงาน เพื่อจัดส่งสินค้ าตาม
ใบคาสัง่ ซื ้อ จนถึงอานวยความสะดวกทุก อย่าง จนกว่า
การส่งออกจะสาเร็จเรี ยบร้ อย
สั ม ภาษณ์ ค รั้ ง ที่ ห นึ่ ง กั บ ผู ้จั ด การฝ่ ายบุ ค คลและ
หัวหน้าฝ่ ายต่างประเทศ
ฉันไปถึ ง บริ ษั ทก่ อนเวลานัดหมายประมาณ 15 นาที
พอถึ ง เวลานัด เป้ง! หัว หน้ า ฝ่ ายต่า งประเทศเดิน มา
ทัก ทาย และน าทางเข้ า สู่ห้ อ งเชื อ ด เอ้ ย ไม่ใ ช่ . ..ห้ อ ง
สัมภาษณ์!

ในห้ องนันมี
้ ผ้ จู ดั การฝ่ ายบุคคลรออยู่ก่อนเเล้ ว เมื่อเข้ า
ไปถึง ผู้จดั การฝ่ ายบุคคลลุกขึ ้นทักทายและเชื ้อเชิญให้
นัง่ แล้ วท่านทังสองก็
้
สลับกันยิงคาถามใส่ฉนั
หลักๆที่มีก็คงคล้ ายๆกับเมืองไทย ดังนี ้
-เคยทางานอะไรที่เมืองไทย เล่าให้ ฟังหน่อยว่าทาอะไร
มาบ้ าง? สินค้ าที่รับผิดชอบคืออะไร? ทาไมถึงออกจาก
งานที่ ท าบริ ษั ท แรก และเลื อ กไปทาในบริ ษั ท ที่ ส อง?
ทาไมถึงย้ ายมาสวิตฯ อยูม่ ากี่ปีล่ะ และทาอะไรในสวิตฯ
เงินเดือนเท่าใดที่คณ
ุ คาดหวังจากบริษัท ?
-ในช่วงปี 2004-2010 คุณทางานกับใคร (ฉันตอบว่า
เป็ นบริ ษัทในครอบครั วของสามี ดิฉัน เอง ฉันช่วยสามี
ทางานเล็กๆน้ อยในออฟฟิ ศ โดยเน้ นหลักๆที่การติดต่อ
ซื ้ออะไหล่ของสินค้ าจากประเทศต่างๆ)
-ท าไมถึ ง ออกจากงานนี ห้ ล่ ะ ? (ฉั น ตอบกลับ ว่ า
เนื่องจากเป็ นบริ ษัทเล็กๆ ธุรกิจขนาดเล็ก ถ้ าทาต่อไป
จะไม่ได้ ประสบการณ์ การทางานในแบบที่ควรจะเป็ น
และการทางานกับผู้อื่นจะช่วยให้ สามารถปรับตัวได้ เร็ ว
ขึน้ เป็ นการฝึ กภาษาท้ อ งถิ่ น ได้ เ ร็ ว ขึน้ ตลอดเวลาที่
ทางานกับสามี ฉันใช้ ภาษาอัง กฤษในการสื่ อสารเป็ น
หลัก ทาให้ ภาษาฝรั่งเศสไม่ดีขึ ้นเลยในระยะนัน)
้
-ทาไมถึงตัดสินใจเข้ าทางานในร้ านอาหารไทย? มัน
ไม่ใช่งานสายตรงที่เคยทามาสักนิด? (ฉันตอบกลับไป
ว่า ฉันใช้ เวลาหางานอื่ นมานานหลายปี แต่ไม่เคยได้
อย่างใจเลย อุปสรรคหลักๆก็เพราะภาษาท้ องถิ่น ดังนัน้
การทางานในร้ านอาหารอาจจะเป็ นจุดเริ่มต้ น
ในการใช้ ภาษาท้ องถิ่นในการทางานที่แท้ จริ ง)
-เข้ าสูร่ ะบบคนว่างงานตังแต่
้ เมื่อไร? แล้ วที่คณ
ุ คาดหวัง
ไว้ ได้ ตามคาดหรื อไม่? (ฉันตอบว่า เข้ ามาอยู่ในระบบ
ว่างงานตังแต่
้ ช่วงกลางปี 2012 สานักจัดหางานช่ วย
ทาให้ ชี วิ ต การเรี ย นรู้ ในสวิ ต ฯ เป็ น ระบบเป็ น
ระเบี ย บมากขึน้ ฉัน ได้ รั บ การอบรมคอมพิ ว เตอร์ 1
คอร์ ส ภาษาฝรั่งเศส 2 คอร์ ส เเละได้ รับคาแนะนาต่างๆ
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จากสานักจัดหางาน-ผู้มี ประสบการณ์ ด้านจัดหางาน
มากมาย ...เเละทาให้ วันนี ฉ้ ันได้ มี โอกาสเข้ า รั บการ
สัมภาษณ์ เพื่อเลือกเข้ าทางานในบริษัทคุณ)
-คุณรู้จกั บริ ษัท (ที่เรี ยกเข้ าสัมภาษณ์)ไหม (ฉันตอบว่า
ฉันได้ ศึกษาข้ อมูลของบริ ษัทมาบ้ างจากหน้ าเว็บไซต์
เพื่อให้ ร้ ูว่า สินค้ าคืออะไร จุดขายคืออะไร มีโรงงานอยู่
ที่ประเทศใดบ้ าง และลูกค้ าหลักอยูท่ ี่ประเทศใด)
จบสิน้ การสัมภาษณ์ งาน ผู้จดั การฝ่ ายบุคคลแจ้ งว่า
ขอบคุณที่ฉนั มาในวันนี ้ ทางบริ ษัทต้ องขอปรึกษาเรื่ องนี ้
กับผู้บริหารสาขาต่างประเทศก่อน แล้ วจะติดต่อแจ้ งผล
ให้ ทราบต่อไปอีกที ก่อนที่ดิฉันจะออกจากห้ อง หัวหน้ า
ฝ่ ายต่างประเทศ ยื่ นถุง ของแถมให้ 1 ถุง เธอบอกว่า
เป็ นสินค้ าตัวใหม่ที่เพิ่งออก ให้ ดิฉันลองไปชิมดู (ดิฉัน
กล่าวขอบคุณ พร้ อมคิดในใจว่า ถ้ าวันนี ้ไม่ได้ งาน อย่าง
น้ อยก็ได้ ของแถมค่านัง่ คุยเกือบครึ่งชัว่ โมงละนะ)
2 วันต่ อจากนัน้ ฉันก็ได้ รับโทรศัพท์จากบริ ษัทนี ้อีกครัง้
ว่า ผู้บริ หารสาขาต่างประเทศ ต้ องการสัมภาษณ์ งาน
โดยตรงอีกหนึ่งรอบ..( ฉันคิดในใจว่า คุณผู้บริ หารฯยุ่ง
ขนาดนัน้ ยังเจียดเวลามาคุยกับพนักงานชัว่ คราวเลย
หรื อ อะไรจะขนาดนัน!!??
้
) ...
สัมภาษณ์ ครั ง้ ที่สอง กับผู้บริหารสาขาต่ างประเทศ
คุณผู้บริ หารฯเดินมาทักทาย เเละผายมื อนาทางฉันไป
ยัง ห้ องเชื อดรอบสอง (ฮา !) คราวนี ้ คุณ ผู้บริ หารโชว์
เดี่ ย ว ชุ ด ค าถามจะคล้ ายแบบเดิ ม แต่ จ ะเน้ นที่
ศัพท์เทคนิคมากขึ ้น มีคาถามใหม่ๆผุดขึ ้นมา อาทิ เช่น
- ระหว่างการทางานส่งออกในเมืองไทยนัน้ คุณเคยมี
ความเครี ยดระหว่างการทางานไหม ? อย่างไร? ลอง
ยกตัวอย่างหน่อย? เเละจัดการกับมันอย่างไร?
- ถ้ าลูกค้ าปฎิ เสธข้ อเสนอ คุณทาอย่างไร แล้ วคุณจะ
จัดการแก้ ปัญหาอย่างไร?
- ถ้ ามี ปั ญหาการส่ ง ออกลู ก ค้ า ไม่ ไ ด้ ต ามต้ องการ
โรงงานทาตามลูก ค้ า ของคุณ ไม่ไ ด้ ถ้ าเจอแบบนี ค้ ุณ

จั ด การแก้ ไขอย่ า งไร ?
และคุณใช้ วิธีไหน? ลอง
ย ก ตั ว อ ย่ า ง สั ก ห นึ่ ง
ปั ญหาที่เคยเจอมา
และบอกว่ า ต้ อง การ
ทดสอบการทางาน ว่าฉัน
จะทางานได้ จ ริ ง โดยจะให้ ทดสอบ กับหัวหน้ าฝ่ าย
ต่างประเทศ จากนันก็
้ พาฉันไปยังห้ องแสดงสินค้ าของ
บริ ษัท พูดคุยเกี่ยวกับสินค้ า คร่ าวๆ วันต่ อมาฉันได้ รับ
แจ้ งให้ ไปทดสอบงาน 2 อาทิตย์ โดยฉันต้ องทางานวัน
จัน ทร์ -ศุก ร์ ท างาน 100% คื อ 42 ชั่ว โมงต่อ สัป ดาห์
ผู้จดั การฝ่ ายบุคคลได้ ติดต่อกับที่ปรึกษาฯ(สานักจัดหา
งาน)ของฉั น เรี ย บร้ อยแล้ ว และที่ ป รึ ก ษาส านัก งาน
จัดหางานออกเอกสาร เพื่อยืนยันการทดสอบงาน การ
ทดสอบงานแค่ 2 สัป ดาห์ ก็ จ ริ ง แต่ บ ริ ษั ท ต้ อ งจ่ า ย
ค่าแรงให้ ฉันด้ วยตามกฎหมาย ดังนันส
้ านักจัดหางาน
ต้ อ งตกลงยื น ยัน กับ บริ ษั ท เรื่ อ งค่า จ้ า งในการท างาน
อย่างเป็ นทางการ (บริษัทจะจ่ายกี่เปอร์ เซนต์ และส่วนที่
เหลื อ ส านัก จัด หางานจะรั บ ผิ ด ชอบในส่ว นต่า งอี ก กี่
เปอร์ เซนต์?)
ที่เล่ ามาทัง้ หมดเพื่ออยากให้ เห็นภาพว่า แม้ จะเป็ นเเค่
การสัม ภาษณ์ ง านกับต าเเหน่ง พนัก งานชั่ว คราว แต่
ขันตอนการสั
้
มภาษณ์งาน เป็ นระบบเเละเป็ นทางการ มี
หลักการคัดเลือกอย่างเห็นได้ ชดั ผู้บริ หาร(ระดับสูง)ให้
ความสาคัญกับกลไกเล็กๆ เลือกที่จะมีส่วนร่วมในการ
สรรหาพนักงาน เลือกที่จะใส่ใจในรายละเอียด พูดคุย
อย่ า งเป็ นกั น เองกั บ คนที่ ม าสมั ค รงาน ฯลฯ การ
สัมภาษณ์งานในครัง้ นี ้ ภาพผู้บริ หารฯที่ นี่ ดูจะขัดกับ
ภาพที่เคยเจอเมื่อสมัยทางานที่เมืองไทยเป็ นอย่างมาก
ฉันได้ พบเจอประสบการณ์ ใหม่ๆจนต้ องเก็บมาเล่าต่อ
ในวัน นี ้ .... เเค่นี ้ ก็ พ อใจเเละดี ใ จเป็ นอย่ า งมาก ที่
หน้ าต่างของโอกาสได้ เปิ ดเเง้ มช่องให้ ฉันได้ มีโอกาสเดิน
เบียดเดินเเทรกเเล้ ว ! :)
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เรื่องเล่าเมื่อข้าพเจ้ามาอยู่สวิตเซอร์แลนด์

ตอน..ทักทายกันอย่างเป็ นงาน เป็ นการ
โดย โยทะกา

อาทิตย์แรกของการย้ ายเข้ าอพาร์ ทเม้ นท์ในสวิตฯนัน้
โยทะกาประทับใจปนทึ่ง ที่เพื่อนบ้ านชาวสวิสในตึกเจอ
หน้ าเราแล้ วทั ก ทายอย่ า งเป็ นมิ ต รด้ วยประโยค
“Grüezi, Frau........” ต่อท้ ายด้ วยนามสกุลเต็มยศ
หลัง จากที่ อึง้ ไปหลายวิ น าที ก็ ไ ด้ ส ติ โยทะกาจึง ตอบ
กลับ “Guten Tag, Frau เอิ่มมมม??” เสียงสุดท้ ายไม่
ออกจากปากโยทะกา มีแต่ยิ ้มสยามส่งไปให้ อย่างยิ นดี
ปรี ดา แต่ในใจแบบสงสัย “เรียกฉันด้ วยนามสกุลเป็ น
ทางการเช่ นนี ้ แล้ วฉันควรจะทักตอบว่าอย่างไรละนี่ ?”
ทุ ก คนรู้ จั ก ชื่ อ เราจากป้ ายชื่ อ หน้ าประตู ที่ แ ปะให้
ล่ ว งหน้ าแล้ ว “แล้ วเราละ..จะจ าเพื่ อ นร่ ว มตึ ก ได้
อย่างไร? มีตงั ้ 9 ห้ อง บางป้ายชื่อมีสองนามสกุลซะด้ วย
อาทิตย์แรก เวลาที่เจอเพื่อนบ้ านในตึก นอกตึก เมื่อ
เพื่อนบ้ านทักทายโยทะกา โยทะกาจึงตอบกลับสันมาก
้
(แต่ฉีกยิ ้มกว้ างที่สดุ ให้ ร้ ูวา่ เราเป็ นมิตรสุดใจ)
เป็ นเรื่ องใหม่มากอย่างยิ่งสาหรับโยทะกา เพราะใน
สังคมที่โยทะกาจากมา ผู้คนรอบข้ างที่เพิ่งรู้จกั เพิ่งเคย
เห็นหน้ ากัน จะทักทายกันด้ วยประโยคทัว่ ๆ ไป “สวัสดี”
แล้ วก็แค่นนั ้ ให้ ร้ ูวา่ เราไม่ได้ เป็ นใบ้ ไม่ได้ ไม่เป็ นมิตร เรา
ทาไปตามกฏกติกามารยาททางสังคมแบบที่ควรจะทา
โยทะกาอดรนทนอยู่ส องอาทิต ย์ พ อเริ่ ม จะคุ้น กับ
เพื่ อนบ้ านห้ องแรกจึง อ้ อมแอ้ ม ถามว่า “มั นเป็ นการ

เสียมารยาทมากหรื อเปล่ า ถ้ าเราไม่ ทักเพื่อนบ้ าน
ด้ ว ยนามสกุ ล แต่ แ ค่ เ อ่ ยทั ก ธรรมดาๆ และยิ ม้
กว้ างๆ” ได้ รับคาตอบจากเพื่อนบ้ านว่า “ถ้ าเขาทักเรา
ด้ ว ยนามสกุ ล เราก็ ค วรจะรู้ จั ก เขาเช่ น กั น ” ถ้ า
เช่นนันก็
้ จดั ไป อย่าให้ ใครเขามาว่าเราได้ ว่าเป็ นพวกหัว
ดาไม่ร้ ูจกั มารยาท หรื อต่างชาติไม่เรี ยนรู้อะไร เมื่อเป็ นผู้
มาอยู่ ก็ ค วรเข้ าตามตรอกออกตามประตู ใ ห้ ถู ก
กาลเทศะ อาทิตย์นนโยทะกาจึ
ั้
งถือกระดาษกับปากกา
ไปยืนจดชื่อเพื่อนบ้ านจากป้ายหน้ าบ้ าน ..ชัน1
้ ห้ อง
ซ้ าย นามสกุล...,ห้ องขวานามสกุล....ไล่ไปจนครบ 5 ชัน้
ท่องไป 2-3 วัน น่าจะพอจาชื่อสกุลได้ แต่จะจาหน้ าได้
หรื อเปล่านันอี
้ กเรื่ อง.. ต้ องลองทดสอบดู
วันถัดมาตอนที่โยทะกากาลังเปิ ดตู้จดหมายก็ได้ ยิน
เสียงทักทายดังขึ ้น “Grüezi, Frau........” หันไปมองเห็น
คุณตาเพื่ อนบ้ านชัน้ สองยื นส่ง ยิม้ มาให้ ..เอาละ..ถึง
เวลาที่โยทะกาจะทักตอบอย่างมัน่ ใจบ้ าง “Guten Tag,
Herr Müller” ดูเหมือนรอยยิ ้มของคนถูกทักจะเจื่อนไป
นิดๆ และทาหน้ าเขินๆ โยทะกากาลังจะดีใจว่า “เห็น
ไหม? ฉันแม่น” ก็พอดีคณ
ุ ตายื่นมือมาแตะเบาๆ ที่แขน
และเอ่ยอย่างให้ กาลังใจ (การกระทาเช่นนันดู
้ เหมือนจะ
ไม่ปกตินกั สาหรับสังคมที่นี่ บางทีคณ
ุ ตาคงชราไปเยอะ
จนทาบริ บททางสังคมของคนที่นี่หล่นหายไปบ้ าง (แต่
โยทะกาชอบนะ)) “ฉันชื่อ Schauffler” แป่ วววว..
“แหะ แหะ ขอโทษคะจาผิด” แม้ จะหน้ าแตกนิดๆ แต่
ก็ ไ ด้ ประโยชน์ ห ลายสถาน เพราะตั ง้ แต่ วั น นั น้ มา
โยทะกาจ านามสกุลคุณตาแม่นมาก แถมด้ วยเราจะ
ทักทายและยืนคุยโน่น นี่ นัน่ กันทุกครัง้ ที่พบเจอ (ใคร
จะเอามุขนี ้ไปใช้ บ้างก็ได้ แกล้ งทักผิดแล้ วได้ มิตร ..ฮา)
อพาร์ ทเม้ นท์ที่โยทะกาย้ ายมาอยู่เป็ นตึกเก่า คนอยู่
อาศัยบางคนย้ ายมาอยู่ตงแต่
ั ้ ตกึ สร้ างเสร็ จ อายุอานาม
สูง กว่าตึกหลายเท่า กฏกติกามารยาทการอยู่ร่วมกัน
ของที่นี่ก็ยงั เก่าๆ ตามอายุของคนอยูไ่ ปด้ วย เช่น
ทุกห้ องได้ ตารางซักผ้ าคนละวัน ห้ ามใช้ เครื่ องล้ างจาน
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หรื อห้ ามซักผ้ าตังแต่
้ 3 ทุ่มไปจนถึง 6 โมงเช้ า ห้ าม
อาบนา้ หลัง 4 ทุ่ม ฯลฯ ตอนแรกที่ โยทะกาเห็นกฏ
ระเบียบก็ออกจะตกใจอยู่ไม่น้อย ..อะไรจะขนาดนั น้
นี่ บ้ า นฉั น เช่ า ฉั น ไม่ มี เ สรี ภ าพในบ้ า นฉั น เลยรึ ?
แรกๆ ก็ออกจะเกร็ งพอประมาณ ตามประสาคนมาอยู่
ใหม่ เกรงว่าจะทาอะไรผิดแล้ วโดนสังคมประณาม แต่
เมื่ ออยู่ไ ปก็ เ ริ่ ม ชิ น กฏกติกามี ไ ว้ เ พื่ อให้ สัง คมสงบสุข
เมื่ อกติกาทางสังคมได้ รับการยอมรั บก็ ย่อมศักดิ์สิ ทธิ์
สังคมจึงสงบสุขอยู่ได้ ความเป็ นระเบียบวินยั ในสังคม
ล้ วนเริ่ ม มาจากเรื่ องเหล่า นี ้ ที่ ดูเ หมื อนจะจุกจิ ก และ
เล็กน้ อย แต่สาคัญยิ่งนักในสังคมที่กว้ างใหญ่ออกไป
เมื่อคุณเป็ นคนแปลกหน้ าของที่ใดที่หนึ่ง การจะให้
สังคมหรื อใครสักคนยอมรับคุณ โดยอัตโนมัตินนั ้ บางที
ก็เป็ นเรื่ องยาก บางสิ่งบางอย่างอาจมีบทพิสูจน์ และมี
เรื่ องของเวลาเข้ ามาเกี่ ย วข้ อง ดั ง ค าภาษิ ต ที่ ว่ า
“หนทางพิสูจน์ ม้า กาลเวลาพิสูจน์ คน” ซึ่งคนมาใหม่
มักถูกจับตามองเป็ นพิเศษ แต่หากคุณเปิ ดใจให้ กว้ าง
ยอมรับกติกานัน้ พิสจู น์ด้วยการกระทาให้ คนอื่นเห็นว่า
“แม้ คุณจะเป็ นคนต่ างด้ าว แต่ คุณไม่ ได้ มาจากต่ าง
ดาว” สักวันคุณจะได้ รับการยอมรับ ยอมรับอย่างเต็ม
อกเต็มใจ คุณจะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นๆ ได้ โดยไม่ได้ ร้ ูสึก
ถึงคาว่า “แปลกแยก” แต่อย่างใด

สาระน่ารู้ จากสมาคมทนายความรัฐเบิร์น

ตอน..... เพือ่ น-บ้าน
คาว่าเพื่อนและบ้ านต่างเป็ นสิ่งสาคัญในชีวิตของมนุษย์
ถ้ าไม่มีสองสิ่งนี ้เราจะอยูอ่ ย่างมีความสุขได้ หรื อ แล้ วจะ
ปฏิบตั ติ วั อย่างไรกับเพื่อนบ้ านดี
ถาม: ในชุมชนที่เราอยูม่ ีต้นไม้ ใหญ่ๆมากมาย ฤดูใบไม้
ร่วง ใบไม้ จากสวนของคนข้ างบ้ านปลิวตามแรงลมมา
อุดท่อระบายน ้าบ้ านฉัน จะให้ ทาอย่างไร
ตอบ: กวาดใบไม้ แล้ วทาความสะอาดท่อระบายน ้าเอง
ยกเว้ นถ้ าใบไม้ ทาความเสียหายให้ อย่างมาก อาจจะให้
คนข้ างบ้ านรับผิดชอบค่าเสียหาย
ถาม: กิ่งแอปเปิ ล้ ของเพื่อนบ้ านยื่นเข้ ามาในสวนของ
เรา และมีลกู ดกมาก เราเก็บกินได้ ไหม
ตอบ: ได้ เก็บมาดองเลย
ถาม: ต้ นไม้ ของคนอยูห่ น้ าบ้ านโตขึ ้นเรื่ อยๆจนบัดนี ้มัน
บังทิวทัศน์อนั สวยงามหมดแล้ ว บอกให้ เขาตัดได้ ไหม
ตอบ: ได้ ถ้ าพิสจู น์ได้ วา่ มันทาให้ มลู ค่าของบ้ านคุณ
ลดลง
ถาม: เพื่อนบ้ านเลี ้ยงแมวหลายตัว มันขุดต้ นไม้ ถ่าย
ของเสียไว้ ในสวน บอกแล้ ว เจ้ าของไม่เห็นทาอะไรเลย
ตอบ: นัน่ มันเป็ นพฤติกรรมปกติของแมว ทาอะไร
ไม่ได้
ถาม: ฉันวางสายยางไว้ ตรงทางเข้ าบ้ าน เพื่อนบ้ านของ
ฉันสะดุดสายยางรดน ้าต้ นไม้ แขนหัก ฉันต้ องจ่ายค่า
รักษาไหม
ตอบ: ถ้ าอุบตั เิ หตุเกิดกลางวัน ต้ องโทษตัวเขาเองที่เดิน
ไม่ดทู างให้ ดี แต่กลางคืนถ้ าสายยางขวางทางเดิน เขา
มองไม่เห็น เขาจัดการเจ้ าของสายยาง
แ ล ะ อ ย่ า ใ ช้ เ ค รื่ อ ง ตั ด ห ญ้ า วั น อ า ทิ ต ย์ เ มื่ อ อ ยู่
สวิตเซอร์ แลนด์นะจ๊ ะ..............แปลเรียบเรียงโดย ก.ไตรคา
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ลักษณะพิเศษของประเทศสวิตฯ
โดย กลอยใจ

ที่มา ที่ประชาชนชาวสวิส ต้ องการเลือกเองว่าจะให้ ใคร
เข้ ามาในประเทศของพวกเขา ไม่ ใ ช่ ส หภาพยุ โ รป
(European Union – EU)
เนื่องจากประเทศสวิตเซอร์ แลนด์เป็ นประเทศที่ตงอยู
ั้ ่
ใจกลางทวีปยุโรป ดังนัน้ ถึงแม้ ว่าประเทศสวิต ฯ ไม่ได้
เข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกสหภาพยุโรป อันเนื่องมาจากการ
ออกเสียงลงมติไม่เห็นชอบของประชาชนส่วนใหญ่ แต่
ประเทศสวิ ต ฯ ก็ ไ ด้ ล งนามในข้ อ ตกลงเชงเกน และ
ข้ อ ตกลงทวิ ภ าคี อื่ น ๆ ซึ่ ง มี ผ ลให้ เ กิ ด การเคลื่ อ นย้ า ย
ประชากรและกาลังแรงงานระหว่างประเทศคู่สัญญา
และสมาชิกสหภาพยุโรป
ข้ อ ตกลงเสรี ภ าพในการเคลื่ อ นย้ า ยประชากร และ
แรงงาน ซึ่งรัฐบาลสวิสกับอียู ทากันไว้ เมื่อปี ค.ศ. 2007
และผ่านประชามติชาวสวิสในปี ค.ศ. 2010 อนุญาตให้

ลั ก ษณะพิ เ ศษที่ ว่ านั ้ น คื อ อ านาจสู ง สุ ด อยู่ ที่
ประชาชน ระบบประชาธิ ปไตยแบบสวิส คือ อานาจ
นิตบิ ญ
ั ญัตอิ ยูท่ ี่ประชาชนโดยตรง มิได้ อยู่ที่สภา เพราะ
ตามรั ฐ ธรรมนูญ ประชาชนมี สิ ท ธิ ใ นการออกเสี ย ง
ประชามติ (referendum) และการริ เริ่ ม (initiative) นัน่
คือ กฎหมายทุกฉบับที่ผา่ นสภาแห่งสมาพันธ์ จะยังไม่มี
ผลบัง คับใช้ เป็ นกฎหมาย แต่จะต้ องรอให้ ครบ 90 วัน
ในระหว่างนัน้ ประชาชนจะมี สิทธิ คัดค้ าน โดยจะต้ อง
เข้ าชื่อร่ วมกัน ไม่น้อยกว่า 50,000 คน เพื่อให้ มีการจัด
ประชามติ ส่วนอานาจในการริ เริ่ ม (initiative) ของ
ประชาชนจะสามารถใช้ ในการแก้ ไขรัฐธรรมนูญ โดย
ประชาชนต้ องเข้ าชื่ อร่ วมกันไม่น้อยกว่า 100,000 คน
ภายในเวลา 18 เดือน (ในระดับชาติ) เมื่อส่วนราชการ
ตรวจสอบ และรั บทราบแล้ ว อาจยื่นข้ อเสนออื่นๆ ให้
เลือก ซึ่งข้ อเสนอจากประชาชนผู้ยื่ นเรื่ อง และข้ อเสนอ
แย้ ง จากทางส่วนราชการ จะผ่านสภาก่อนถึง การลง
ประชามติโดยประชาชนผู้มีสิทธิ์ ทงั ้ ประเทศ และนี่เป็ น

ประชากรอียูที่มี 500 ล้ านคน สามารถเข้ าไปทางานใน
สวิ ต เซอร์ แ ลนด์ ไ ด้ อ ย่ า งเท่า เที ย มกับ ชาวสวิ ส และ
ขณะนี ้ 1 ใน 4 ของประชากรราว 8 ล้ านคนในสวิ ต ฯ
เป็ นชาวต่างชาติ พบว่าในปี ค.ศ. 2013 มีผ้ อู พยพใหม่
เดินทางเข้ ามาร่วม 80,000 คน จากที่ประเมินไว้ ว่า จะ
มีแรงงานอียู เข้ ามาเพียง 8,000 คนต่อปี
ด้ ว ยเหตุ นี ้ พรรคประชาชนสวิส (SVP) ที่ เ ป็ นพรรค
สายอนุรั ก ษ์ ไ ด้ ผ ลัก ดัน

การยกเลิ ก กฏหมายการ

เคลื่อนย้ ายเสรี นี ้ ซึ่งพรรค SVP และกลุ่มล็อบบีลิสต์
ทางเศรษฐกิจ กลัวผลกระทบจากปั ญหาในอียู จึงต่าง
สนับสนุนให้ จากัด จานวนผู้อพยพจากยุโรป โดยชี ้ถึง
ความจาเป็ นในการจากัดผู้อพยพว่า แรงงานอียูเข้ ามา
แย่งตาแหน่งงานของชาวสวิส เนื่องจากค่าแรงถูกกว่า
และการที่ประชากรล้ นเมือง ส่งผลให้ คา่ เช่าแพงขึ ้น

รวงข้ าว/สิงหาคม 2557
22

เพิ่มภาระต่อระบบการศึกษา, สาธารณสุข และการ

เกือบสองเท่า รวมทัง้ สวิตเซอร์ แลนด์ก็ไม่ได้ เข้ าร่ วมใน

คมนาคมของประเทศ

โครงการวิจยั และการศึกษา “โฮริซอน 2020”

ภายใต้ ระบบประชาธิ ป ไตยทางตรง การตัดสินใจ

(Horizont 2020) ในฐานะประเทศสมาชิก แต่เป็ นจาก

ของรั ฐ บาลในประเด็ น ส าคัญ ๆ จะต้ อ งผ่ า นการท า

ประเทศที่สาม อี กเหตุผลที่ สาคัญก็ ไ ม่พ้นเรื่ องเงิ นอี ก

ประชามติเสียก่อน และผลประชามติครัง้ ใหม่ เมื่อวันที่

เช่นกัน เราคงต้ องติดตามกันต่อไปว่า รัฐบาลกลางสวิส

9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2014 ที่ผ่านมานี ้ ปรากฏว่า

จะรับมือกับอียู และเสียงจากประชาชน ด้ วยกลวิธีใด

ประชาชนชาวสวิส สนั บ สนุ น กฎหมายการจ ากั ด

ซึง่ จะเกิดประโยชน์สงู สุดกับประเทศ

จานวนคนเข้ าเมื องจากประเทศในยุโรป ซึ่งรั ฐ บาล
กลางสวิ ส ต้ องไปเจรจาต่อรองข้ อตกลงนี ก้ ับอี ยูใหม่
ภายใน 3 ปี รวมถึงการออกมาตรการกาหนดโควตา
คนงานต่างด้ าวในภาคต่างๆ
ทัง้ นี ้ แม้ ประเทศสวิตฯจะยืนกรานไม่เข้ าเป็ นสมาชิกอียู
แต่ประเทศใจกลางผื นทวี ปยุโรปแห่ง นี ้ ก็ รับนโยบาย
หลายด้ า นของอี ยูม าใช้ รวมถึ ง การเป็ นสมาชิ ก กลุ่ม
ปลอดวีซา่ "เชงเกน" ด้ วย

ใครจะนึก ว่าประเทศเล็กๆ อย่างสวิตเซอร์ แลนด์ จะมี
ประชาชนเป็ นใหญ่ ท่ ีสุด และทาไมจึงยอมไม่ได้ ที่คน
เจ้ าของประเทศจะตัดสินใจ อนุญาตให้ ใครเข้ ามาอยู่ใน
บ้ าน ก็ขนาดเราเอง กว่าจะยอมให้ ใครเข้ าบ้ านเราได้
ก็ยงั ดูแล้ ว ดูอีกไม่ใช่หรื อ...

และจากผลการลงประชามติ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์
ค.ศ. 2014 ที่ผ่านมานัน้ ก็ยงั ส่ งผลกระทบต่อมาคือ
การไม่ได้ เข้ าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา
“อีราสมัส+” (Erasmus+) ในปี ค.ศ. 2014 (สวิตฯเคย
เข้ าร่ วมโครงการ ERASMUS MUNDUS ปี 2009-

ที่มา: http://www.tagesanzeiger.ch
http://www.nzz.ch
Schweiz in Sicht (Demokratie, Politik,
Institutionen) Lehrmittel der Interkantonalen
Lehrmittelzentrale, Autor: Vincent Golay, 2011

2013) สาเหตุอาจมาจากการลงประชามตินี ้ และเพราะ
อี ยูเ รี ยกเก็ บ เงิ น จาก สวิ ตฯถึ ง 305 ล้ านสวิสฟรั ง ค์
ในช่วง ปี ค.ศ. 2014-2020 ซึง่ มากกว่าที่เคยตกลงกันไว้
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ปัญหาใหญ่ในชีวิต
โดย ปรี ยวิศว์ โยธีพิทกั ษ์ (จอม)

ชี วิตมนุษย์ เกิ ดมาย่อ มมี ปัญ หาเป็ นเรื่ องธรรมดา
เพราะทุกสิ่ง ในโลกนี ้ ทัง้ ในส่วนของตัวเราเองและใน
ส่ ว นของคนอื่ น สิ่ ง อื่ น นั น้ ล้ วนควบคุ ม ไม่ ไ ด้ อย่ า ง
“เบ็ดเสร็ จ” บางอย่างอาจพอควบคุมได้ บ้าง ทานายได้
คาดการณ์ได้ แต่ที่แน่นอนคือ “คาดหวัง” ไม่ได้ อย่าง
สมบูร ณ์ แบบ เช่น สภาพอากาศอาจพอรู้ ล่วงหน้ าได้
บ้ าง แต่ก็ไม่ชดั เจน แม้ ร้ ู ว่าฝนจะมา หิมะจะตก แต่ก็ไม่
มี ทางรู้ ได้ ว่า จะมากจะน้ อย จะนานจะสัน้ ขนาดไหน
หรื อ หากเราต้ องเจอใครสั ก คนหนึ่ ง ในอี ก ห้ านาที
ข้ างหน้ า ซึ่งจริ งอยู่ว่าเราอาจจะรู้ จักเขาเป็ นอย่างดีมา
นานนับสิ บปี พอจะรู้ นิสัยใจคอกัน แต่ใครจะรู้ จริ ง ว่า
จริ งๆแล้ วนัน้ ในเวลาอีกห้ านาทีข้างหน้ า เขาจะพูด จะ
ทา จะคิดอะไร มันพอคาดเดาได้ แต่คงไม่เป๊ ะ ถูกบ้ าง
ผิดบ้ าง ตามประสา
หรื อเอาให้ ใกล้ ตวั เข้ ามาอีกอาจจะต้ องถามตรงๆว่า
พรุ่งนี ้เช้ าคุณจะกินข้ าวเช้ าที่ไหนกันแน่ ระหว่าง ที่บ้าน
กั บ คนที่ คุ ณ รั ก หรื อบนเตี ย งในโรงพยาบาล กั บ
พยาบาลที่คณ
ุ ไม่เคยรู้จกั เขามาก่อน หรื อจะไม่มีมื ้อเช้ า
อีกแล้ วสาหรับคุณ ใครจะไปรู้ได้ !? แม้ แต่ตวั คุณเอง
ทุกนาทีของชีวิต ที่วนเวียนเข้ ามาให้ คณ
ุ ได้ พบ
เจอ ไม่ ว่ า จะเป็ น เหตุ ก ารณ์ ผู้ คน สถานที่ ต่ า งๆ
ตลอดเวลานัน้ ไม่มีใครรู้ ได้ เลยว่า สิ่งใดจะเกิดขึ ้นบ้ าง
จะมีใครสักคนในโลกที่จะสามารถ กาหนดสถานการณ์
ในอนาคตขึ น้ มาให้ เป็ นไปตามใจอยากทุ ก อย่ า ง?
คาตอบคือ ไม่มีทางเป็ นไปได้ แน่ ยกตัวอย่างเช่น ในนัด
ชิ ง ชนะเลิ ศกี ฬ าโอลิ ม ปิ ก หากคู่แข่ง ทัง้ สองฝั่ ง ต่างมี
ความสามารถในการกาหนดอนาคตให้ เป็ นไปตามใจ
แล้ วอะไรจะเกิดขึ ้น ? ในเมื่อทังคู
้ ่ต่างต้ องการชัยชนะ
ถ้ าฝ่ ายหนึ่งชนะ แล้ วอีกฝ่ ายจะชนะได้ ไหม? ความ
เป็ นไปได้ ที่ทงสองฝ่
ั้
ายจะได้ ผลตามที่ตนเองต้ องการนัน้

เป็ นไปไม่ ไ ด้ เ ลย เพราะถึ ง แม้ จะให้ ทัง้ คู่ เ ป็ นผู้ ชนะ
ร่วมกัน นัน่ ก็ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาต้ องการอยูด่ ี
“ไม่ได้ ดงั่ ใจ” จึงเป็ นเรื่ องธรรมดาในชีวิตด้ วยประการ
ฉะนี ้
ทาไมแฟนไม่ได้ ดงั่ ใจ ทาไมงานไม่ได้ ดงั่ ใจ ทาไมลูก
ไม่ได้ ดงั่ ใจ ทาไมพ่อแม่ไม่ได้ ดงั่ ใจ ทาไมข่าวไม่ถกู ใจ รถ
ติดทาไมนานขนาดนี ้ หิมะตกมาทาไมวันนี ้ ทาไมถึงต้ อง
เป็ นเรา ทาไมแค่นี ้เขาก็ไม่เข้ าใจ ทาไมถึงทากับฉันได้
.... คาถามมากมายจากการพร่ าบ่นในชีวิตประจาวัน
เหล่านี ้ เราคงคุ้นปาก คุ้นหูกนั เป็ นอย่างดี เพราะเราเอง
ก็ถามกับลม บ่นกับฟ้า อยู่บ่อยๆว่า ทาไม ทาไม ทาไม
ทาไม ทาไม และ ทาไม ?!
ก็ ไ ม่ท าไมหรอก ทุก อย่า งในโลกมัน ก็ เ ป็ นของมัน
แบบนี แ้ หละ ก่ อ นเราเกิ ด มามัน ก็ เ ป็ นแบบนี อ้ ยู่แ ล้ ว
นับประสาอะไรกับตอนที่เรายังอยู่ หรื อตอนที่ไม่มีเราอยู่
ในโลกนี ้แล้ ว โลกมันก็จะเป็ นแบบนี ้แหละ เป็ นธรรมดา
ของมัน แล้ วเราจะมามัวนัง่ ถามว่า ทาไม ทาไม? หาก
การมีช้ ู การด่าทอ การนินทา การป่ วย การตาย การเกิด
สภาพอากาศ สภาพสังคม ต่างๆนานา ที่ล้วนควบคุม
ไม่ได้ เหล่านี ้ มีมานาน ก่อนเราจะเกิดมาดูโลกนี ้ด้ วยซ ้า
แล้ วเราจะมามัวถามว่าทาไม อีกทาไมกัน
สิ่งเดียวที่ทาให้ เราได้ มานั่งถามซ ้าๆว่าทาไมอยู่ทุก
วันก็คือ “เราไม่ยอมรับความจริงของโลก” ว่า “มันก็เป็ น
แบบนีแ้ หละ” เราไม่ยอมรับในสิ่งที่มันเป็ น แต่กลับ
อยากให้ มนั เป็ นไปดัง่ ใจเราแทน......อย่างนี ้ก็ทกุ ข์ใจฟรี
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เตรี ยมตัวผิดหวังได้ ทกุ ครัง้ ไปแน่นอน... จึงพอสรุ ป
ประเด็นได้ ว่า การไม่ยอมรับความจริ งตามความเป็ น
จริ งนัน้ “เป็ นเหตุหลัก” ของความเป็ นทุกข์ในใจ หาก
ยอมรับได้ ด้วยความเข้ าใจเมื่อใด แค่นี ้ชีวิตก็หมดทุกข์
ไปมากแล้ ว .... นี่คือคาอธิบายง่ายๆว่าส่วนใหญ่ ทาไม
ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เราเคารพรัก ถึงมีความสุขในชีวิตมากกว่า
คนหนุ่มสาว....เพราะท่านเหล่านัน้ ยอมรับความเป็ น
จริ งได้ มากกว่า เพราะท่านต่างพบเจอกันมาแล้ วอย่าง
มากมายนั่นเอง .... “มันก็เป็ นอย่างนีแ้ หละลูกเอ๊ ย
หลานเอ๊ ย”......นี่คือคาที่ทา่ นพูดต่อลูกหลานบ่อยๆ
การถามออกมาว่า ทาไม? มันจึงเป็ นตัวชี ้วัดได้ ดีว่า
เราถามออกไปก็เพราะเรายังไม่สามารถยอมรับความ
จริ งของโลกได้ เพราะถ้ ายอมรับได้ แล้ วก็ป่วยการที่จะ
มานัง่ ถามอีกว่า ทาไม ?
หากเรายังต้ องอยูใ่ นโลกนี ้ไปจนวันตาย ทางเลือกจึง
มีอยู่ว่า เราจะมีชี วิตต่อไปแบบเข้ าใจโลก หรื อขัดแย้ ง
กับโลกดี เพราะหากเราอยู่กบั โลกแบบเข้ าใจ ในใจเราก็
จะไม่ทกุ ข์มาก ไม่ดิ ้นรนมาก และไม่ฝืนความจริ งที่มีอยู่
ในโลก แต่หากเราไม่พยายามทาความเข้ าใจกับโลก เรา
นัน่ แหละที่จะทุกข์ใจอย่างหนัก เพราะจะมีชีวิตอยู่อย่าง
ขวางโลก และฝื นความเป็ นจริ ง ของโลกไปตลอดชีวิต
ทางเลื อ กนี ม้ ี อ ยู่ ใ นทุ ก ผู้ คนชาวมนุ ษ ย์ โ ลก เพราะ
แน่นอนว่าเราทุกคนสามารถเลือกแนวทางการใช้ ชีวิ ต
ของตนได้ ในทุกๆวินาที ถัดไปของชี วิต ทุกคนมี สิทธิ นี ้
โดยเท่า เที ย มกัน ยกตัว อย่ า งเช่ น การเลี ย้ งเด็ก ให้ โ ต
ขึ ้นมาได้ สกั คน ต้ องอาศัยทัง้ พ่อ และ แม่ ญาติ พี่น้อง

ครู ที่โรงเรี ยน เพื่ อนๆของเขา ถิ่ น อาศัย ที่ เขาโตขึน้ มา
สภาพเศรษฐกิจและสังคม และอื่นๆ อีกมากมาย เป็ น
เหตุปั จ จัย ในการหล่อ หลอมความเข้ า ใจ บุค ลิ กภาพ
สุขภาพจิต ทัศนคติ จนกลายเป็ นตัวเขาคนหนึ่งขึ ้นมา
แล้ วใคร จะสามารถรับรองได้ วา่ จะสามารถควบคุมเหตุ
ปั จจัยทังหมดนั
้
นให้
้ เป็ นไปในทิศทางที่เหมาะสมได้ เสีย
ทุกสิ่ง พ่อ-แม่ อาจจะทาหน้ าที่ในส่วนของตนเป็ นอย่าง
ดีแล้ ว แต่ก็ยากที่จะเข้ าไปจัดการในส่วนอื่นๆเช่น เพื่อน
หรื อสังคมในโรงเรี ยนได้ ...สิ่งเหล่านัน้ ล้ วนนอกเหนือ
การควบคุมโดยสิน้ เชิง หากขาดความเข้ าใจในโลก ก็
อาจต้ องทุกข์ใจฟรี หากเข้ าใจโลกก็จะตังใจท
้ าในส่วน
ของตนเองให้ ดีที่สุด แล้ วก็บริ หารจัดการเรื่ องอื่ นๆไป
ตามความสมควร แล้ วก็วางใจไว้ ว่า “อะไรก็ย่อมเกิดขึ ้น
ได้ ”
ปั ญ หาใหญ่ ใ นชี วิ ต ที่ ท าให้ เ กิ ด ความทุก ข์ ใ จเป็ น
อย่างมาก จึงมิใช่ตวั ปั ญหาต่างๆที่ถาโถมเข้ ามาใส่ แต่
กลายเป็ น “การไม่ยอมรับความจริ งของโลก” ต่างหาก
ที่เป็ นปั ญหาในชีวิตอย่างแท้ จริ ง หากเราเริ่ มศึกษาโลก
เราก็จะเข้ าใจและไม่ทกุ ข์มากเหมือนเดิม เพราะโลกมัน
ก็เป็ นแบบนี ้ เป็ นเช่นนี เ้ อง มันควบคุมไม่ไ ด้ และไม่มี
ทาง “ได้ ดงั่ ใจทุกอย่าง” นี่คือเฉพาะในส่วนของ “โลก
ภายนอก” เท่านัน้ ซึ่งยังไม่นบั รวมถึงการศึกษาลึกเข้ า
ไปอีกใน “โลกภายในจิตใจ” ของคนทุกคน ซึ่งหาก
เข้ าใจเรื่ องโลกภายใน ควบคูไ่ ปกับโลกภายนอกได้ ด้วย
นัน้ ความทุกข์ใจก็มีทางที่จะ หมดไปอย่าง “สิน้ เชิง” ได้
ในที่สดุ จนถึงขันพ้
้ นทุกข์อย่างถาวรกันเลยทีเดียว
เริ่ ม ลงมื อ ศึก ษาโลกทัง้ ภายใน และภายนอก ได้
ตังแต่
้ วันนี ้ เพื่อ จะได้ ไ ม่ต้องกลับมาบ่นเบื่อโลกกันอี ก
ต่ อ ไป หากมี โ อกาสก็ จ ะได้ ม าพู ด คุย กั น เรื่ อ ง “โลก
ภายใน” กันอีกในครัง้ ต่อไป

อยู่กับโลกอย่ างเข้ าใจ ยังไงก็ไม่ ทกุ ข์ มากครั บ
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ถามมา ตอบไป

โดยพี่หญิงไทย

เมื่อสถิตกิ ารแต่งงานจดทะเบียนสมรสเพิ่มขึ ้น สถิติของ
การหย่าร้ างเป็ นสัดส่วนเพิ่มตามกันไป กรณีศกึ ษาจาก
การให้ คาปรึ กษาของสมาคมฯ พบว่าร้ อยละ 80 ของ
คาถาม คือปั ญหาครอบครัว และการหย่าร้ าง แต่ที่น่า
ตกใจคือการหย่าร้ างหลังจากการจดทะเบียนสมรสได้
เพียงปี เดียว หรื อสองปี แล้ วปั ญหาคืออะไร
ชีวิตคู่ของสองวัฒนธรรมซึ่งแตกต่างกัน ปั ญหาใหญ่
เป็ นเรื่ องของภาษา ที่สื่อสารกันไม่ลึกซึ ้ง ไม่สามารถ
บอกความในใจให้ เข้ าใจกันได้ เกิดความอึดอัด เงี ยบ
เหงาเพราะอยู่ห่ า งไกลญาติ มิ ต รที่ จ ะพูด คุย ปรึ ก ษา
ปั ญหาการปรับตัวกับสิ่งแวดล้ อมใหม่ ไม่ว่าจะอาหาร
อากาศ ความเป็ นอยู่ ซึ่งต้ องการเวลา สาหรับบางคน
อาจต้ องใช้ เ วลาหลายปี ด้ วยซ า้ ดัง นัน้ ถ้ า ทัง้ สองไม่
อดทน ไม่มอบความรัก ความเมตตาต่อกัน ย่อมจะพา
ไปสู่ค วามแตกแยกอย่ า งรวดเร็ ว ส าหรั บ เราย่ อ มมี
ผลกระทบหลายอย่าง เรื่ องการโยกย้ านถิ่นมาจากบ้ าน
เกิด แล้ วจะมีสิทธิอยูท่ ี่นี่ไหม ต้ องทาอย่างไร
เมื่อจดทะเบียนสมรส เราจะได้ สิทธิพานักประเภท บี
หลายคนเรี ย กว่ า พาส บี แต่ถ้ าจะเปรี ย บเที ย บที่
เมื อ งไทยเราเรี ย กว่า ใบต่า งด้ า ว แต่เ ราหญิ ง ไทยได้
บัญ ญัติคาว่า “ใบอนุ ญาตพานั ก ” ซึ่งพวกเราได้ รับ
ใบอนุญาตนี ้ ด้ วยเหตุผลคือ อยู่กับครอบครั ว นั่นคือ
สามี หรื อ ลูก แต่ถ้าต้ องหย่า จะเป็ นอย่างไร

ถามมา: แต่ งงานได้ 2 ปี สามีขอหย่ า จะต้ องกลับ
เมืองไทย หรือไม่
ตอบไป: การแต่ง งานกับ ชาวสวิ ส เราได้ สิ ท ธิ พ านัก
ประเภทบี ซึ่งต้ องต่ออายุปีต่อปี อย่างน้ อย 5 ปี ก่อนจะ
ได้ สิทธิพานักถาวร ประเภทซี หรื อมีสิทธิขอสัญชาติสวิส
ถ้ าต้ องหย่ า ก็ไม่มีเหตุผลเรื่ องการอยูก่ บั ครอบครัว
ดัง นัน้ จึ ง ต้ อ งออกนอกประเทศ หรื อ กลับ บ้ า น แต่ มี
ข้ อยกเว้ น ถ้ าคุณมีงานทามัน่ คง เจ้ านายออกหนังสือ
รับรองการทางาน อาจขอต่ออายุใบอนุญาตพานักได้
หรื อ กรณี ที่มี ลูกซึ่ง ถื อสัญชาติสวิส ก็ เป็ นเหตุผลของ
การพานัก
ถามมา: หย่ าแล้ วจะได้ ค่าเลีย้ งดูหรื อไม่
ตอบไป: การแต่งงานระยะสันๆ
้ เพียง 1 หรื อ 2 ปี คุณ
อาจจะต้ องกลับบ้ านมือเปล่า นอกจากสามีจ ะใจดี มี
นา้ ใจให้ ค่าตอบแทนก่อนกลับบ้ านบ้ าง แต่ศาลคงไม่
พิจารณาในเรื่ องนี ้ให้ กับเรา สิ่งที่อาจได้ รับคือส่วนแบ่ง
ของเงิ น สะสมจากการท างาน
( ที่ เ รี ย กว่ า เงิ น
Pensionskasse หรื อ Caisse de retraite หรื อ la
cassa pensioni) คุณจะได้ รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของเงิน
สะสมที่เกิดขึ ้นในช่วงระยะเวลาที่แต่งงาน จะมากหรื อ
น้ อยขึ ้นกับเงินเดือนของสามี เงินจานวนนี ้จะได้ รับเป็ น
เงินสด ถ้ าย้ ายออกนอกประเทศ แต่ถ้ายังอยู่ในประเทศ
เงินนี ้จะถูกส่งเข้ าบัญชี ที่ถกู อายัดไว้ นาออกมาใช้ ไม่ได้
จนกว่าจะเกษี ยณอายุ หรื อขอเบิกเงินก่อนเกษี ยณได้
ในกรณีนาไปใช้ เปิ ดบริษัทส่วนตัว
ถามมา: ถ้ าเราไม่ อยากหย่ า จะทาอย่ างไร
ตอบไป: การดาเนินเรื่ องหย่า ศาลจะเรี ยกทังสองฝ่
้
าย
ไปสอบถามความเห็ น ถามความสมัค รใจ และถาม
เหตุผลในการหย่าร้ าง ถ้ าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่เห็นด้ วยกับ
การหย่าและมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือ ศาลจะให้ แยกกันอยู่
ก่อน การแยกกันอยู่ต้องมีข้อตกลงเรื่ องที่พกั อาศัย ค่า
กิ น อยู่ ค่ า น า้ ค่ า ไฟ ค่ า ประกั น เจ็ บ ป่ วย เรื่ องแบ่ ง
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ทรัพย์สินส่วนตัว สินสมรส การแยกอยู่ถือว่ายังเป็ นสามี
ภรรยาตามกฏหมาย ซึ่งจะแยกกันอยู่ 2 ปี หลังจากนัน้
ฝ่ ายที่ต้องการหย่าสามารถยื่นเรื่ องขอหย่าได้
ถามมา: จดทะเบียนสมรสที่ไทย แต่ ต้องการหย่ า
ที่สวิตฯ สามารถทาได้ หรือไม่
ตอบไป: สามารถหย่าที่สวิตฯได้ ค่ะ กรณี ที่คุณมีที่อยู่
ในประเทศสวิตฯ
ถามมา: สามีอยากไปหย่าที่ไทย แต่เราไม่ยอม อยาก
หย่าที่นี่ สถานการณ์ในบ้ านจึงค่อนข้ างตึงเครี ยด จะดี
หรื อไม่ หากดิฉันจะหาที่พักใหม่ อยู่คนเดียวโดยยังไม่
หย่าในแง่กฏหมาย เป็ นผลเสียกับดิฉนั หรื อไม่
ตอบไป: 1. แนะนาให้ หย่าที่ประเทศสวิตฯ เพราะศาล
จะดูแลเรื่ องให้ ความเป็ นธรรมต่อทัง้
ส อ ง ฝ่ า ย ใ น ทุ ก เ รื่ อ ง
2. ไม่ควรออกจากบ้ านจนกว่า จะทา
ข้ อตกลงการแยกอยู่ การแยกอยู่เป็ น
ขั น้ ตอนก่ อ นการหย่ า มี สั ญ ญา
ข้ อตกลงคล้ ายการหย่า การออกจาก
บ้ านโดยไม่มี เ หตุผ ลเพี ยงพอ ย่อ ม
ทาให้ คณ
ุ เสียประโยชน์แน่นอนค่ะ
ถามมา: ค่ าประกันสุขภาพ ที่ผ่านมาตังแต่
้ ทางานก็
ช่ว ยสามี จ่ า ยส่ว นของตน แต่เ ดื อ นที่ แ ล้ ว มี ง านน้ อ ย
รายได้ น้อย จึงขอให้ เขาช่วยจ่าย แต่เขาไม่ยอมเลยขอ
จ่ายแค่บางส่วน เขาบอกว่าถ้ าดิฉันไม่ยอมจ่ายก็ ไม่มี
สิ ท ธ์ อ ยู่ ที่ นี่ ไ ด้ อยากรู้ ว่ า มัน เป็ นแบบที่ ส ามี พู ด จริ ง
หรื อไม่
ตอบไป: กฏหมายกาหนดให้ ทุกคนที่อาศัยในสวิตฯ
ต้ องทาประกัน การเจ็บป่ วย ถ้ าไม่มีเงินจ่าย ตารวจไม่
จับค่ะ แต่บริ ษัทเขาจะตามทวง และถ้ า ไม่จ่ายนานไป
เขาก็ฟ้องร้ อง และการคุ้มครองความเจ็บป่ วยก็หมดไป
ถ้ าเกิดเจ็บไข้ จะลาบากที่ไม่มีหมอหรื อโรงพยาบาลที่จะ

รับรักษา ยกเว้ นมีหลักฐานการเงินไปแสดงว่าสามารถ
จ่ายค่ารักษาพยาบาลด้ วยตนเองได้
ถามมา: ตอนนีด้ ิฉันมีความกังวลใจมาก (สามีเคย
ขู่จะทาร้ ายร่ างกายด้ วย) หากท่ านมีข้อแนะนาใดๆ
เพิ่มเติมขอความกรุณาแนะนาด้ วยค่ ะ
ตอบไป: สามีบางคนขูเ่ พราะคิดว่าสาวไทยช่วยตนเอง
ไม่ไ ด้ และกลัวไปทุกอย่าง เพื่ อตามใจเขา ถ้ าสามีทา
ร้ ายร่างกาย คุณต้ องแจ้ งตารวจ ให้ เขาลงบันทึก ไปหา
หมอ เพื่อตรวจร่ างกาย มี หลักฐาน เอกสารเหล่านีจ้ ะ
ช่วยคุณ เพราะถ้ าเป็ นเช่นนันจริ
้ ง คุณสามารถขอหย่า
และยังได้ รับสิทธิ การพานัก คดีทาร้ ายภรรยาหรื อสามี
กฏหมายสวิส ถือเป็ นเรื่ องร้ ายแรงค่ะ
หลายคน เมื่ อ มี ปั ญ หา ไม่ อ ยากกลับ บ้ า นเรา ด้ ว ย
หลากหลายเหตุผล เมื่อเป็ นเช่นนัน้
เราก็ต้องคิด ว่าเราจะต้ องทาอย่างไร
ให้ อยูไ่ ด้ ด้วยตนเอง ถ้ าต้ องแยกบ้ าน
เราจะไปหาบ้ า นพัก ที่ ไ หน ถ้ า ไม่ มี
งานทา ใครจะให้ เราเช่ าบ้ าน เงินที่
คิ ด ว่ า สามี จ ะช่ ว ยจ่ า ย จะพอไหม
ถึงแม้ สามีจา่ ยให้ ได้ เพียงพอ แล้ วเรา
จะอยูค่ นเดียวอย่างไร คาถามเหล่านี ้ ชวนให้ เราคิดหนัก
และเมื่อเรามองเห็นปั ญหา เราก็อยากตัดปั ญหา และ
ยอมหย่าให้ เร็ วที่สุด หลายคนจึงกลับบ้ านด้ วยหัวใจที่
บอบช า้ แต่ ห ลายคนหย่ า แล้ วกลั บ ไปบ้ านแล้ ว มี
ความสุขที่ได้ กลับไปอยู่ท่ามกลางญาติมิตร ท่ามกลาง
เพื่ อ นพ้ อง ในสิ่ ง แวดล้ อมซึ่ ง คุ้ นเคยมาแต่ ก าเนิ ด
กลับไปทามาหากินตามถนัด ก็ยิน ดีด้วยอย่างยิ่ง นาพา
ประสบการณ์ ที่ ไ ด้ เป็ นบทเรี ยนส าหรั บ ชี วิ ต ทุ ก
ประสบการณ์มีคา่ เสมอ .........
ส่ วนชีวิตคู่ส่วนใหญ่ ซ่ ึงโชคดี ชีวิตครอบครัวอบอุ่นมี
ความสุข ขอให้ มีความสุขยิ่งๆขึ ้นไปค่ะ.......
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การแจ้งเปลี่ยนสถานะภาพสมรส
โ ด ย น ก ฮู ก

เราหญิงไทยซึ่งมาอยู่ที่นี่ ส่วนใหญ่ก็เพราะแต่งงานกับ
ชาวสวิส หรื อชาวต่างชาติ เมื่อจดทะเบียนสมรสที่สวิตฯ
ได้ เ ปลี่ ย นหรื อ ไม่ไ ด้ เ ปลี่ ย นนามสกุล ตามสามี ควรที่
จะแจ้ งเปลี่ ย นแปลงสถานะภาพของตน บัน ทึ ก ใน
ทะเบียนบ้ านที่เมืองไทยให้ ถกู ต้ อง และเพื่อให้ เอกสาร
ทุกอย่างมีชื่อ และนามสกุลตรงกัน
เอกสารที่ออกให้ จากต่ างประเทศ หากประสงค์จะ
น ามาใช้ ใ นประเทศไทย เอกสารนัน้ จะต้ อ งผ่า นการ
รับรองจากสถานทูตในประเทศที่ออกเอกสารนัน้ จึงจะ
สามารถนามาแปลเป็ นภาษาไทยและน าไปรั บรองที่
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศได้ เอกสารที่
ผ่านการรับรองนิติกรณ์ จากกรมการกงสุลแล้ ว ถือเป็ น
เอกสารที่ ช อบด้ วยกฎหมาย สามารถน าไปยื่ นขอจด
ทะเบียนต่าง ๆ ที่เขตหรื ออาเภอในประเทศไทยได้
ขั น้ ตอนการดาเนิน การขอเปลี่ ย นสถานะภาพสมรส
และการเปลี่ยนนามสกุล แยกได้ เป็ นสองส่วน คือ การ
ดาเนินการที่สวิตฯ และการดาเนินการที่ประเทศไทย
การดาเนินการที่สวิตเซอร์ แลนด์
1. การขอเอกสารต้ นฉบับจากอาเภอซึ่งจดทะเบียน
สมรส (เอกสารมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)

การดาเนินการที่ประเทศไทย
นาเอกสารต้ นฉบับพร้ อมเอกสารแปลซึ่ง มีตรารั บรอง
โดยสถานเอกอัครราชทูต กรุ งเบิร์น ไปที่ประเทศไทย
ตามขันตอนดั
้
งนี ้
1.
น าเอกสารไปที่ ก รมการกงสุล กระทรวงการ
ต่างประเทศ เพื่อขอให้ รับรองลายมือชื่อ ผู้ลงตราของ
สถานเอกอัครราชทูต กรุ งเบิร์น โดยต้ องยื่นคาร้ องตาม
แบบฟอร์ ม ที่ ก าหนด พร้ อมแนบเอกสารแปล บัต ร
ประจาตัวประชาชน (กรณีที่ไม่สามารถไปได้ ด้วยตนเอง
สามารถทาหนัง สื อมอบอานาจให้ ผ้ ูอื่นดาเนินการได้
พร้ อมหนัง สื อ มอบอ านาจ และส าเนาบัต รประจ าตัว
ประชาชนหรื อ สาเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอานาจ
และผู้รับมอบอานาจ)
2. นาเอกสารไปที่อาเภอ ซึ่ง มีทะเบียนบ้ านของตน เพื่อ
ขอแจ้ งเปลี่ยนสถานะภาพ บันทึกนามสกุลตามทะเบียน
สมรส
3. จากนัน้ สามารถขอทาบัตรประชาชนฉบับใหม่ และ
ทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ตอ่ ไป
การแปลเอกสารใดๆ จากภาษาอื่นให้ เป็ นภาษาไทย
เช่น สูตบิ ตั ร ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ฯลฯ
เพื่ อ น าไปติ ด ต่อ ราชการในประเทศไทย มี ขัน้ ตอน
เช่นเดียวกัน ตามที่กล่าวมาข้ างต้ น

2. นาเอกสารต้ นฉบับที่ได้ รับจากอาเภอ ไปที่ ที่ว่าการ
รัฐ (Staatskanzlei หรื อ Chancellerie d’Etat หรื อ
State Archive) เอกสารมาจากอาเภอไหนให้ ไปที่รัฐนัน้
เพื่อขอให้ เขารับรองลายมือชื่อผู้ออกเอกสารของอาเภอ
3. นาเอกสารต้ นฉบับ ไปแปลเป็ นภาษาไทย
4. ส่งเอกสารที่แปลแล้ ว ไปให้ สถานเอกอัครราชทูต
ลงตรารับรอง (ส่วนใหญ่ผ้ ูแปลจะดาเนินการขันตอนนี
้
้
ด้ วย)
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ปฏิทินกิจกรรม
วันอาทิตย์ ท่ ี 7 กันยายน 2014
เวลา 09.30-17.00 น.

ที่ Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach
งานวันสังสรรค์ครอบครัวชาวไทย และแสดงความยินดีงานเกษียณอายุของ
คุณสุชา มูลเลอร์ เจ้ าหน้ าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

วันเสาร์ ท่ ี 13 กันยายน 2014
เวลา 09.30-17.00 น.

งานสัมมนาโดยจิตแพทย์ แพทย์หญิงอภิสมัย ศรี รังสรรค์ (หมอเบิร์ท)
ณ วัดศรี นครินทรวราราม ที่ เกรทเซ่นบัค / รัฐโซโลทูร์น

วันอาทิตย์ ท่ ี 14 กันยายน 2014
เวลา 09.30-17.00 น.

งานสัมมนาโดยจิตแพทย์ แพทย์หญิงอภิสมัย ศรี รังสรรค์ (หมอเบิร์ท)
ที่เมืองซูริค

วันเสาร์ ท่ ี 20 กันยายน 2014
เวลา 09.30-17.00 น.

งานสัมมนาโดยจิตแพทย์ เพื่อคณะนักเรี ยน นักศึกษาไทยในสวิตเซอร์ แลนด์
ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

.......................................................................................ตัดตามรอยปรุ..............................................................................

ใบสมัครสมาชิก สมาคมหญิงไทยเพือ่ หญิงไทย ในสวิตเซอร์แลนด์
ชื่อ.........................................................................นามสกุล.................................................................
ชื่อคูส่ มรส...............................................................ที่อยู.่ .(ถนน,เลขที่)...........................................................
เมือง......................................รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์............................................................
อีเมล์.......................................................................
ลายมือชื่อ................................................................วันที่........................................................................
โปรดส่งใบสมัครนี ้ ไปที่ Verein Thai Frauen für Thai Frauen, Postfach 11, 3038 Kirchlindach
โปรดสัง่ จ่ายที่ PC Konto: 87-677365-7
IBAN : CH26 0900 0000 8767 7365 7
ค่าบารุงสมาชิก รายบุคคล กลุม่ ชมรม ห้ างร้ านและองค์กรต่างๆ ปี ละ 50 ฟรังค์สวิส
ท่านจะได้ รับวารสารรวงข้ าว 3 ฉบับต่อปี เข้ าร่วมสัมมนา ร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมทังได้
้ รับข้ อมูลความรู้ตา่ งๆ โดยมีคา่
สมาชิกเป็ นรายได้ ที่สมาคมฯนามาใช้ ในการจัดทาเอกสารและกิจกรรมต่างๆสาหรับสมาชิก
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รายงานการประชุมสามัญประจาปี
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2557 / 2014 เวลา 9:30 – 13.30 น.
สถานที่ประชุม Eglise Francaise reformee Berne, Predigergasse 3, 3011 Bern
1. คุณอรัญญา อูดรี ผู้ดาเนินรายการประชุม กล่าวต้ อนรับผู้เข้ าร่วมประชุม และเชิญ ฯพณฯเอกอัครราช
ฑูต เฉลิมพล ทันจิตต์ กล่าวเปิ ดงาน ท่านฑูตได้ พดู ถึงเรื่ องการปรับฐานข้ อมูลของคนไทยที่อยูใ่ น
สวิตเซอร์ แลนด์ให้ เป็ นปั จจุบนั มากที่สดุ และประชาสัมพันธ์ เรื่ องกงสุลสัญจร เพื่ออานวยความสะดวกใน
เรื่ องการทาหนังสือเดินทาง, การแจ้ งเกิด เป็ นต้ น ให้ กบั คนไทยในสวิตฯตามเมืองต่างๆ
2. คุณอรัญญา กล่าวแนะนาคณะกรรมการสมาคมหญิงไทย เพื่อหญิงไทยในสวิตเซอร์ แลนด์
3. เลือกผู้นบั คะแนน คือ คุณ สายรุ้ง ซามารอส (Sairoong Zamaros)
4. ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ ในการรับรองรายงานการประชุมประจาปี 2556 / 2013
5. คุณจารี ย์กล่าวรายงานการทางาน และกิจกรรมต่างของสมาคมฯ ในปี ที่ผา่ นมา 2556 / 2013
ที่ประชุมมีมติยอมรับการทางานของสมาคมฯ เสียงเป็ นเอกฉันท์
6. คุณจารี ย์ กล่าวถึงแผนงานของสมาคมฯ ในปี 2557 / 2014 ดังนี ้
- การเปลี่ยนโลโก้ ของสมาคมฯ ใหม่
- งานฉลองครบ 16 ปี ของสมาคมฯ ในวันเสาร์ ที่ 25 ตุลาคม 2557 โดยจะเชิญกรรมการรุ่นก่อนๆ
และบุคคลที่ทางานให้ กบั องค์กรการกุศลอื่นๆ พร้ อมทังเปิ
้ ดตัวหนังสือ คูม่ ือ
“เส้ นทางสูส่ วิตเซอร์ แลนด์”
- การเข้ าร่วมงานเทศกาลไทย ซึง่ จัดโดยสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงเบิร์น ในวันที่ 5-6 กรกฎาคม
พ.ศ. 2557
- การจัดงานสังสรรค์ครอบครัวหญิงไทย ในวันที่ 7 กันยายน 2557
- การสัมมนา ในหัวข้ อกฎหมาย ตามสถานที่ตา่ งๆ โดยที่ ซูริค ได้ เชิญสมาคมฯ ไปบรรยาย
ส่วนที่อื่นๆ จะบรรยายในหัวข้ อที่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุม
- การสัมมนา หญิงไทยพบจิตแพทย์
7. คุณอรัญญา อูดรี เหรัญญิก กล่าวรายงานการเงินปี 2556 / 2013 และงบดุล ซึง่ ได้ รายงานไว้ วารสาร
รวงข้ าวฉบับเดือนเมษายน 2557 / 2014
8. เวลา 11.00 – 13.00 น. เป็ นการสัมมนา เรื่ อง “ระบบการศึกษาในสวิตเซอร์ แลนด์”
โดยคุณศักดา บัวลอย และ สัมมนาเรื่ อง “ครูแม่” โดย อาจารย์ สาลี่ ศิลปสธรรม
9. ปิ ดการประชุมและสัมมนา ในเวลา 13.30 น. ผู้เข้ าร่วมประชุมทังหมด
้
36 คน มีสมาชิกใหม่ 4 คน
ผู้เข้ าร่วมประชุมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และปรึกษาปั ญหา กับคณะกรรมการ
ผู้บนั ทึก คุณญาณพัช สุขนิตย์ (รักษาการเลขานุการสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย ในสวิตฯ)

รวงข้ าว/สิงหาคม 2557
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