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               สิทธิประโยชน์ของการรักษาสัญชาติไทย 
               และแล้ว...ก็ได้สัญชาติสวิส 
               ก่อนตะวันตกดิน 
               โรคซึมเศร้า 
               ชีวิตสาวไทย ในต่างแดน 

                                   
 
 



“สขุใจในต่างแดน” 
วันท่ี 13 กรกฏาคม 2014  ท่ีวัดศรีนครินทรวราราม เกรทเซ่นบัค / รัฐโซโลทรู์น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี 14 กรกฏาคม 2014 ท่ี Bülach, Zürich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



วันสังสรรค์ครอบครัวหญิงไทยคร้ังท่ี 9 
วันอาทิตย์ท่ี 7 กันยายน 2014 ท่ี Pfrundhaus Kirchlindach เบร์ิน 
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บทบรรณาธิการ 
สวสัดีคะ่ทา่นผู้อา่นท่ีรัก  
เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พ่อหลวงของพวกเรา
ชาวไทย ชุมชนไทยในยุโรปจึงได้รวมตัวกัน เพ่ือจัดงานถวายพระพรขึน้เป็นครัง้แรก ท่ี
สวิตเซอร์แลนด์ รวงข้าวฉบบันี ้จึงขอน าเร่ืองราวของพระองค์ท่าน เม่ือครัง้ท่ีพระองค์ทรง
ประทบัอยูท่ี่สวิตฯ ในมมุมองของนกัเขียนมืออาชีพ ซึง่ขณะนีอ้าศยัอยูใ่นสวิตฯ  

 

รวงข้าวยงัได้รับเกียรติจากนักเขียนรุ่นเก่า ในนามปากกา นภา หลิน ท่ีเคยเขียนเร่ืองราวลงในหนงัสือพิมพ์มติชน 
คูส่ร้างคูส่ม ฯลฯ มาเขียนเร่ืองราวชีวิตสาวไทยในตา่งแดน ให้พวกเราได้รับรู้ในอีกแง่มมุหนึ่ง เพ่ือคนท่ีอยู่ข้างหลงัจะ
ได้เข้าใจพวกเธอบ้าง และทา่นจะมาเป็นนกัเขียนประจ าของรวงข้าวด้วย โปรดตดิตามกนันะคะ  
ยงัมีบทสมัภาษณ์พิเศษจากเจ้าหน้าท่ีสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงเบร์ิน มาเลา่เร่ืองราวตา่งๆ จากเร่ิมต้น จนเกษียณ  
เร่ืองสขุภาพ ก็ไม่น้อยหน้า ฉบบันีจ้ะได้พบกบังานเขียนของคณุหมอจิตแพทย์ ซึ่งจะท าให้เราเข้าใจความเป็นไปของ
โรคซมึเศร้า มากขึน้ เพ่ือประโยชน์แก่ตวัเราเองและคนรอบข้าง เพราะขณะนีโ้รคนีก้ าลงัฮิตคะ่ มีเร่ืองราวจากนกัเขียน
หน้าเก่า กบัเร่ืองราวทัง้สนกุสนาน ทัง้ให้แง่คดิ และสาระนา่รู้มากมายเชน่เคย 
  
ดิฉันขอส่งท้ายปีเก่าและมอบเป็นของขวญัปีใหม่แด่ท่านผู้อ่านด้วย จดหมายธรรมะค าสอนท่ีในหลวงทรงมอบให้
สมเดจ็พระเทพรัตนสดุาฯ และสมเดจ็พระเทพ รัตนราชสดุาฯ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้น าเผยแพร่.... 

ลูกพ่อ... 
ในพืน้แผน่ดนินี ้ ทกุสิ่งเป็นของคูก่นัมาโดยตลอด มีความมืดและความสวา่ง ความดีและความชัว่   ถ้าให้เลือกในสิ่งท่ี
ตนชอบแล้ว ทกุคนปรารถนาความสว่าง ปรารถนาความดีด้วยกนัทกุคน แตค่วามปรารถนานัน้จกัส าเร็จลงได้ จกัต้อง
มีวิธีท่ีจกัด าเนินให้ไปถึงความสวา่ง หรือ ความดีนัน้ ทางท่ีจกัต้องไปให้ถึงความดีก็คือ รักผู้อ่ืน เพราะความรักผู้ อ่ืน 
สามารถแก้ปัญหาได้ทกุปัญหา!!!  ถ้าให้โลกมีแตค่วามสขุและเกิดสนัตภิาพ ความรักผู้ อ่ืนจกัเกิดขึน้ได้  

พ่อขอบอกลูกดงันี.้..   
1.  ขอให้ลกูมองผู้ อ่ืนว่า เป็นเพ่ือนเกิด เพ่ือนแก่ เพ่ือนเจ็บ เพ่ือนตายด้วยกนั ทัง้หมดทัง้สิน้ ไมว่า่อดีต...ปัจจบุนั... 

อนาคต 
2.  มองโลกในแง่ดี และจะให้ดียิ่งขึน้ ควรมองโลกจากความเป็นจริงอนัจกัเป็นทางแก้ปัญหาอย่างถกูต้อง และ

เหมาะสม 
3.  มีความสนัโดษ คือ มีความพอใจเป็นพืน้ฐานของจิตใจ พอใจตามมีตามได้ คือ ได้อยา่งไร ก็เอาอยา่งนัน้ 
 ไมย่ดึติด ขอให้คดิว่ามีก็ดี ไมมี่ก็ได้ พอใจตามก าลงั คือ มีน้อยก็พอใจตามท่ีได้น้อย  ไมเ่ป็นอึง่อ่างพองลม 
 จะเกิดความเดือดร้อนในภายหลงั  พอใจตามสมควร คือ ท างานให้มีความพอใจเหมาะสมแก่งาน 
 ให้ด ารงชีพให้เหมาะสมแก่ฐานะของตน 
4.  มีความมัน่คงแหง่จิต คือ ให้มองเห็นโทษของความเกียจคร้าน และมองเห็นคณุประโยชน์ของความเพียร 
 และเม่ือเกิดสิ่งท่ีไมพ่งึปรารถนาให้ภาวนาวา่...มีลาภมียศ สขุทกุข์ปรากฏ สรรเสริญนินทา เส่ือมลาภเส่ือมยศ 
 เป็นกฎธรรมดา อยา่มวัโศกา นกึวา่ "ชัง่มนั".... 
ด้วยความปรารถนาดี...กหุลาบ ไทรโพธ์ิภู่ (saipopoo@gmx.ch   สง่เร่ืองราว ค าตชิม กนัมาได้นะคะ) 

mailto:saipopoo@gmx.ch
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สารจากประธาน 
 

 

สวสัดีคะ่เพื่อนพ้องน้องพี่ชาวไทยในสวิตฯ ทกุคน 

  
รวงข้าวฉบับเดือนธันวาคม เดือนซึ่งชนชาวไทยทุกหนแห่ง  พร้อมใจกันร าลึกถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เราชาวไทยมีความภูมิใจในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  รักความเป็นไทย รัก
และรักษ์วฒันธรรมไทย ภาษาไทย เราคงไมภ่มูิใจถ้าอยู่ตา่งประเทศหลายปี พดูไทยไม่ชดั ไม่อยากคบคนไทย แตเ่รา
จะรักสามคัคี ช่วยเหลือซึ่งกนัและกันตามโอกาส ถ่ายทอดวฒันธรรมไทย ประเพณีไทยให้แก่ลูกหลานเชือ้ชาติไทย
สืบไป 

เดือนธันวาคมนี ้เป็นโอกาสซึ่งปวงชนชาวไทย จะได้แสดงความกตญัญูกตเวทีน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
และแสดงความจงรักภกัดี ถวายเป็นสกัการะแดพ่ระองค์ทา่น  ส าหรับชาวไทยใประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลายคนคงมี
โอกาสไปร่วมงานถวายพระพรชยัมงคล งาน “ในหลวงในดวงใจ King of Hearts”  ในวนัเสาร์ท่ี 6 ธันวาคม  ท่ี
เมืองโลซานน์  
 

งานนีต้้องขอบคณุคณะท างานและทุกหน่วยงาน ซึ่งทุ่มเทก าลงักาย ก าลงัทรัพย์ ก าลงัใจ  และก าลงัสติปัญญา ใน
การด าเนินงานครัง้นี ้ 
 

ดฉินัขอสง่ท้ายปี ด้วยพระราชด ารัสของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ในการเสดจ็ออกมหาสมาคม ในงานพระราช
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธนัวาคม 2521  ดงันี ้
 

“คนไทย รักษาชาติ รักษาแผ่นดิน เป็นปึกแผ่นมัน่คงมาได ้ดว้ยสติปัญญาความสามารถ และดว้ยคณุความดี 
อิสรภาพ เสรีภาพ ความร่มเย็นเป็นสขุ ตลอดจนความเจริญ ทกุอย่างทีมี่อยู่บดันี ้เราทัง้หลายในปัจจุบนั 
จึงต้องถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอย่างส าคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พร้อมทั้งจิตใจที่เป็นไทยไว้ให้มั่นคง
ตลอดไป” 
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สวิตเซอร์แลนด์ และ ในหลวงในดวงใจ       

 โดย ฟ้า บณุยะรัตเวช 

พวกเราหลายๆคน คงเคยถูกเพ่ือนหรือเพ่ือนร่วมงาน
ชาวต่างชาติ  ถามว่า  “ท าไมคนไทยถึงรักพระ

เจ้าอยู่หัวมากขนาดนี”้ และถึงแม้เราจะพยายามให้
ค าตอบไป แต่ยังไงก็ยังไม่ดีพอเท่าท่ีใจอยากจะบอก 
จนกระทั่งมีเพลง ”พระราชาผู้ทรงธรรม”ออกมา ท่ี
ร้องว่า “ถ้ามีใครถาม ท าไมคนไทยถึงรักพระองค์
อย่างนี ้ แค่ได้ชมพระบารมี ก็ยิม้ทัง้น า้ตา ถ้าหาก
ให้อธิบายเหตุผลนานา คงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี”้  
ผู้ เขียนถึงกับร้องออกมาว่า ใช่เลย! เพราะเราอธิบาย
หาค าตอบได้ไม่จบ ในเวลานิดเดียว พระองค์ทรง
ครองราชย์มาเกือบ 70 ปี ทุ่มเทท าเพ่ือประเทศชาติ
และประชาชน  พวกเราคงต้องใช้เวลาเท่ากนั ในการให้

ค าตอบ ถึงทุกสิ่งทุกอันท่ีพระองค์ทรงท าเพ่ือพวกเรา
ปวงชนชาวไทย.... 
จากนัน้เวลาเจอค าถามแบบนีอี้ก ผู้ เขียนก็จะตอบไป
ตามเพลงว่า “ต้องใช้เวลาทัง้ชีวิต จึงจะตอบได้
หมดนะ... เพียงประโยคนี ้ฝร่ังเข้าใจเลย” 
 

ในปีนีผู้้ เขียน ได้ท าสิ่งท่ีเป็นมงคลท่ีสุดสิ่งหนึ่งในชีวิต 
นัน่คือ การร่วมเป็นคนต้นคิดกบัคนไทยอีกหลายคนใน
ยุโรป ในการจดังานถวายพระพร 5 ธันวามหาราชแด่
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งให้ช่ืองานนีว้่า  
“King of Hearts ในหลวงในดวงใจ”  โดยมีพวกเรา
ท่ีอยู่ในสวิตฯ เป็นเจ้าภาพ งานนีจ้ะมีขึน้ ในวันที่  6 
ธั น ว า คม  2014 ที่ เ มื อ ง โ ล ซ าน น์  ป ร ะ เ ท ศ
สวิตเซอร์แลนด์ เพราะนอกจากสวิตฯ จะอยู่ใจกลาง
ยุโรป ทุกคนมาง่ายแล้ว เหนืออ่ืนใด เมืองโลซานน์ 
คือ บ้านที่พระองค์  ทรงเจริญพระชนมพรรษา
และศึกษาเล่าเรียน  เหตุการณ์ต่างๆ ครัง้ทรงพระ
เยาว์เกิดขึน้ท่ีน่ี  ...พวกเราจะใส่เสือ้เหลือง พร้อม
เพรียง กันไปถวายพระพร และแสดงความ
จงรักภักดี ต่อพระมหากษัตริย์อันเป็นที่ รักของ
พวกเรา เราจะร่วมกันจุดเทียนชัย ให้สว่างไสวไป
ทั่วทัง้ยุโรป เพื่อแสดงให้ชาวต่างชาติ เห็นว่า พวก
เราชาวไทย รักพระเจ้าอยู่หัวมากขนาดไหน  
 

จากนัน้ ผู้ เขียนในฐานะหนึ่งในคณะจัดงาน จึงเร่ิม
ศึกษาข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมจากหนังสือเร่ือง“King 
Bhumibol and the Thai Royal Family in Lausanne”  
หรือ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ รัชกาลท่ี 9 และ
เจ้านายไทยในโลซานน์” รวมทัง้ได้พบและพูดคุย กับ
คณุลีซองดร์ เซ เซไรดารีส ซึ่งเป็นผู้ เขียนหนงัสือเล่มนี ้
ท่านเป็นบุตรชายของ คุณเกลย์อง เซ เซไรดารีส ผู้
ถ ว าย ง าน ในฐานะ  “ ค รู ส่ วนพระอง ค์ ”  ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลและ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดช 
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พวกเราคงรู้กนัดีแล้ววา่ ในหลวงของพวกเรา ทรงเจริญ
พระชนมพรรษาในประเทศสวิตฯ  พวกเรารู้จกั วิลล่า
วัฒนา แตเ่ราแทบไม่เคยรู้รายละเอียดเล็กน้อย ในมุม
สว่นพระองค์เลยวา่ ทรงใช้ชีวิตอย่างไร สมยัประทบัท่ีน่ี 
สิ่งท่ีประทับใจผู้ เขียนมากท่ีสุด หลังจากศึกษาข้อมูล
ตา่งๆ คือ การท่ีได้พบวา่ ประเทศ “สวิตเซอร์แลนด์”   
มี ส่ ว น ส า คั ญ เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก ใ น ค ว า ม เ ป็ น 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั..พระประมุขของชาติ
ไทย ท่ีพวกเรารัก และเทิดทูนไว้เหนือเกล้า เหนือ
กระหมอ่ม.. 
 

ผู้ เขียนย้ายมาอยู่ประเทศสวิตฯ ได้เกือบ 2 ปี และเร่ิมท่ี
จะเข้าใจความเป็น “สวิส” หลายๆอย่าง  โดยส่วนตวัมี
ความสนใจเป็นพิเศษเร่ือง จิตวิทยาและวฒันธรรมของ
แตล่ะสงัคม  เม่ือศกึษาอย่างลึกลงไป ในความเป็นคน 
“สวิส”  จงึได้พบว่าคนสวิสนัน้ เป็นคนถ่อมตวัและชอบ

อยู่อย่างเรียบง่ายเป็นท่ีสุด คนสวิสนัน้ร ่ารวยกว่าคน
ยุโรปชาติอ่ืนๆ เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ดีกว่า
เพ่ือนบ้าน แต่โดยทั่วไป คนสวิสแต่งตัวหรือใช้ของ 
ไม่ได้ฟู่ ฟ่าโอ้อวด พวกเขาชอบของดีมีคณุภาพ หากจะ
ใช้ของแพงก็ซือ้เพราะคณุภาพไม่ใช่ย่ีห้อ  คณุลกัษณะ
นีท้ าให้นึกไปถึงเร่ืองท่ีได้ยินมาเก่ียวกับ พระเจ้าอยู่หวั
ท่ีวา่ พระองค์ทรงโปรดให้ตดัป้ายช่ือย่ีห้อตรงคอเสือ้ทิง้ 
เพราะระคายพระฉวี  เพราะฉะนัน้ พระภูษาของ
พระองค์ จึงไม่มียี่ห้อสักตัว  
 

คนสวิส ไม่นิยมฟุ้ งเฟ้อ ฟุ่ มเฟ่ือย เพราะเขารู้จกัค าว่า 
“พอและพอดี”  เม่ือมีความพอใจพอสมควรแล้ว ก็
หยดุ ไม่จ าเป็นต้องกอบโกยให้มากเกินท่ีต้องการ น่ีคือ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระองค์ ท่ีพวกเรา
รู้จักดี จึงขออัญเชิญพระราชด ารัส มาเตือนใจกันอีก
ครัง้    
 

"..คือค าว่าพอก็เพียงพอ เพียงนี้ก็พอดงันัน้เอง คนเรา
ถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมี
ความโลภนอ้ยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทกุประเทศมี
ความคิด -อนันีไ้ม่ใช่เศรษฐกิจ- มีความคิดว่า ท ำอะไร
ต้องพอเพียง  หมายความว่า พอประมำณ ไม่
สุดโต่ง ไม่โลภอย่ำงมำก คนเรำก็อยู่เป็นสุข  
พอเพียงนี้ อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่
ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน ต้องให้พอประมาณ
ตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ท าอะไรก็พอเพียง 
ปฏิบติัตนก็พอเพียง"  
 

คนสวิส ถือวา่คนทกุคนมีสิทธิและศกัดิ์ศรีเท่าเทียมกนั 
จึงปฏิบัติต่อทุกคนเหมือนๆกัน ด้วยเหตุนี  ้ เขาจึง
คาดหวงัว่าคนอ่ืนก็จะปฏิบตัิต่อตวัเองอย่างเสมอภาค 
และเคารพสิทธิของผู้ อ่ืนเช่นเดียวกัน คนสวิสใช้ชีวิต
อย่างถกูกฎ กติกา มารยาท หากใครไม่ท าตามกฎ เขา
จะโกรธมาก คนสวิสจงึมีวินยัในตวัเองสงู  
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สิ่งนีท้ าให้นกึถึงพระราชด ารัสของในหลวง เม่ือครัง้พระ
ราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษา ในวันท่ี 9 
มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระองค์ทรงพูดถึงคุณธรรม 4 
ประการ โดยข้อท่ีเก่ียวข้องกับแบบแผน การปฏิบตัิตวั 
คือ “ประการท่ี 3 คือ การท่ีทกุคนประพฤติปฏิบตัิตนอยู่
ในความสุจริต ในกฎกติกา และในระเบียบแบบ
แผนโดยเท่าเทียมเสมอกัน และ ประการท่ี 4 คือ 
การท่ีต่างคนต่างพยายามท าความคิด ความเห็น
ของตนให้ถูกต้อง เท่ียงตรง และม่ันคงอยู่ในเหตุ
ในผล หากความคิด จิตใจ และการประพฤติปฏิบตัิ ท่ี
ลงรอยเดียวกันในทางท่ีดีท่ีเจริญนี ้ยงัมีพร้อมมลูอยู่ใน
กาย ในใจของคนไทย ก็มัน่ใจได้ว่าประเทศชาติไทยจะ
ด ารงมัน่คงอยูต่ลอดไปได้..." 
 

เร่ืองนีย้งัรวมไปถึง เร่ืองความซ่ือสตัย์ ในการรักษากฎ 
ด้วยความมีวินัยในตนเอง โดยไม่ต้องมีใครเห็น 
ตัวอย่างท่ีดี คือ ในการแข่งขันเรือใบท่ี ได้ยินมาว่า 
พระองค์ทรงเรือออกจากฝ่ังไปได้นิดเดียว ก็ทรงแล่น
กลบั เพราะเรือของพระองค์ แล่นไปโดนทุ่นเข้า ซึ่งถือ
วา่ผิดกตกิา (ฟาวล์) เหตกุารณ์ครัง้นี ้ไม่มีใครเห็น หาก
ไม่ทรงบอก ก็ไม่มีใครรู้ แต่พระองค์ ก็ทรงท าตาม
กติกาทุกอย่างด้วยความซ่ือสัตย์ เพ่ือให้การแข่งนัน้
ยตุธิรรม  

  

ส าหรับคนสวิสแล้ว ไม่ต้องห่วงเลยว่าเขาจะโกงเรา 
หรือแซงควิ หรือใครจะมาหยิบของๆเรา ท่ีลืมวางไว้ไป  
ในหลวง ทรงสอนให้พวกเรา ปฏิบตัิตนอยู่ในกฎกติกา  
ซ่ือสัตย์ และรักษาหน้าท่ีของตนเอง เพ่ือให้สังคม
โดยรวม เจริญไปในทิศทางเดียวกนั  
 

คนสวิส รู้จกัใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างรู้ และเห็นคณุคา่
ของสิ่งนัน้ๆ เพราะฉะนัน้เขาจะใช้อยา่งทะนถุนอม และ
ใช้อย่างคุ้ มค่าท่ีสุด ด้วยความ รักท่ีมีต่อธรรมชาติ
รอบตัว  เพราะยิ่งเราใช้มาก เราก็มีขยะมาก ส่งผล
กระทบตอ่โลกท่ีพวกเราอาศยัอยู่ และพวกเราคงเคยได้
ยินเร่ือง หลอดยาสีฟันของในหลวง ท่ีทรงใช้ด้ามแปรง
สีฟันรีด และกดตรงคอหลอดเพ่ือบีบยาสีฟันใช้ อย่าง
เกลีย้งไม่เหลือทิง้เลย และยงัเร่ืองอ่ืนๆอีกเช่น ทรงเบิก
ดินสอเพียง 12 แท่งในหนึ่งปี ใช้เดือนละแท่ง และทรง
ใช้จนกระทัง่ดนิสอนัน้กดุจงึเปล่ียน  
 

นอกจากเร่ืองปรัชญาและคณุธรรมแล้ว พระองค์ยงัมี
ความสนใจ ในด้านศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬาในทุก
แขนง  ตามสภาพแวดล้อมท่ีพระองค์ทรงอาศัยอยู ่
พวกเราจะเห็นได้ว่า ถึงแม้ประเทศสวิตฯ จะมีพลเมือง
ไม่มากและเป็นประเทศเล็ก  แตเ่ขาให้ความส าคญั ใน
เร่ืองของงานศิลปะ และวัฒนธรรม เพราะสิ่งเหล่านี ้
เป็นสิ่งท่ีท านุบ ารุงจิตใจ ให้แช่มช่ืน ละเอียดอ่อน ผ่อน
คลาย และพัฒนาสุขภาพจิต ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นของ
พัฒนาการต่าง ๆ อย่างสมบูรณ์    ตัวอย่าง เช่น ทุก
เดือนหรือทุกสัปดาห์  จะมีคอนเสิร์ตดีๆ ไม่ว่าจะเป็น
แจซ คลาสสิก ป๊อป อินดี ้อะไรก็ตามจากทัว่โลกมาเล่น 
ซูริคมีประชากรไมถ่ึง 2 ล้านคน แตมี่พิพิธภณัฑ์เกิน 50 
แห่ง และมีแกลเลอร่ีอีกเกินร้อย ซึ่งมีการน าเอางาน
ศลิป์ดงัๆ จากทัว่โลกหมนุเวียนมาให้ชมกนั เป็นต้น   
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จงึไมน่า่แปลกใจท่ี พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวของเรา 
จะมีพระปรีชาสามารถในงานศิลปะหลายแขนง ไม่ว่า
จะเป็นดนตรี ซึ่งพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถทัง้
ทรงดนตรีได้หลายชนิด และทรงนิพนธ์เพลงด้วย พวก
เราคงเคยได้ฟังเพลงพระราชนิพนธ์ กันแล้วว่ามีความ
ไพเราะเพียงใด  

 
นอกจากนีย้ังมีศิลปะการช่างไม้ พระองค์สามารถ
ประดิษฐ์ของใช้ และของเล่นไว้ใช้เอง ยังมีศิลปะการ
ถ่ายภาพ ไมว่า่พระองค์จะเสดจ็ไป ณ ท่ีใด เราจะเห็น  
พระองค์ทรงมีกล้องถ่ายภาพ ติดพระองค์ด้วยเสมอ 
รวมทัง้เร่ืองกีฬาและการออกก าลัง โดยเฉพาะกีฬาท่ี
อยูก่บัธรรมชาต ิเชน่ เดนิเขา เรือใบ สกี 
 

การท่ีพระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษา และทรงศกึษา
เล่าเรียนท่ีสวิตฯ มีครูส่วนพระองค์ ท่ีทุ่มเท อบรมสั่ง

สอนทัง้วิชาการ และการใช้ชีวิต ท าให้พระองค์ได้น าสิ่ง
ตา่งๆ ท่ีได้ทรงเลา่เรียนมาปรับใช้ในการพฒันาประเทศ
ไทยให้มีความเจิรญก้าวหน้ามาตราบจนทกุวนันี.้... 
 

พวกเราคงเห็นแล้ววา่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มิได้เป็น
เพียงแค่ท่ีพักพิงของกษัตริย์อันเป็นท่ีรักของพวกเรา
เท่านัน้ แต่ยังได้หล่อหลอม ความรู้สึกนึกคิด ท่ีแสดง
ถึงความเป็นผู้ มีอจัฉริยะภาพของพระองค์ ในทกุๆด้าน
อยา่งมากอีกด้วย ..และใครท่ีได้อา่นหนงัสือเลม่นี ้ 
จะรู้ว่า พระองค์ไม่เคยทรงลืม สวิตเซอร์แลนด์ 
และครูเกล์องของพระองค์เลย.... 
 

งานในหลวงในดวงใจ ท่ีจะจัดขึน้เป็นครัง้แรกใน
ยุโรปนี  ้พวกเราจะท าให้ ดี ท่ีสุด เ พ่ือแสดงความ
จงรักภักดี ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ 
สถานท่ี ท่ีเคยเป็นบ้าน ครัง้ยังทรงพระเยาว์ท่ีเมือง 
โลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด.์.... 
 
....เรามาใส่เสือ้เหลือง ให้เมืองโลซานน์ เป็นสีทองผ่อง
อ าไพ จดุเทียนให้สวา่งไสวไปทัง้ยโุรป บอกให้โลกรู้วา่ 
พวกเรา รักพอ่หลวง มากมายขนาดไหน.... 
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สิทธิประโยชน์ของการรักษาสัญชาติไทย 

                                                          โ ด ย  นกฮู ก                                                                                                                            

ฉบบัท่ีแล้ว (เดือนสิงหาคม 57) ได้เล่าถึงขัน้ตอนการ
เปล่ียนสถานภาพสมรสและการเปล่ียนนามสกุลตาม
สามี เ พ่ือบันทึกลงทะเบียนราษฎร์ในภูมิล าเนาท่ี
ประเทศไทยไปแล้ว ทัง้นีเ้พ่ือให้หนังสือเดินทางไทย
และใบอนุญาตพ านัก มีช่ือและนามสกุลตรงกัน 
หลายคนมีค าถามว่าเม่ือเปล่ียนนามสกุลตามสามี
ชาวต่างชาติแล้ว จะเสียสิทธิประโยชน์ในการท านิติ
กรรมใดๆท่ีประเทศไทยหรือไม่ ทัง้เร่ืองทรัพย์สินท่ีมีอยู่
เดิม หรือถ้าต้องการซือ้บ้านซือ้ท่ีดิน เพิ่มเติม จะท า
อยา่งไร สามารถท าได้ไหม 

การสมรสกบัชาวสวิส เราคนไทยยงัต้องถือสญัชาติไทย
ไปอีกอย่างน้อย 5 ปี หรือนานกว่านัน้ จึงจะมีสิทธิย่ืน
ค าร้องขอถือสัญชาติสวิส และถ้ามีคุณสมบัติตาม
ก าหนดจงึจะได้รับสญัชาตติามสามี  
เม่ือได้สัญชาติสวิสแล้ว กฏหมายไม่บังคับให้สละ
สัญชาติไทย ท านองเดียวกันตามพระราชบัญญัติ
สญัชาติของไทย ก็ไม่ได้บงัคบัให้สละสญัชาติไทยเม่ือ
ได้สญัชาตขิองสามี  
ในเม่ือยงัถือสญัชาติไทย จึงมีสิทธิทกุอย่างในฐานะคน
ไทย เช่น สิทธิในการครอบครองทรัพย์สิน รับมรดก 
สามารถซือ้ท่ีดิน ท่ีอยู่อาศยั ให้เป็นสินส่วนตวั ไม่เป็น
สินสมรส ดงันัน้ในการซือ้ที่ดิน ทัง้คู่จะต้องท าบนัทึก
ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกัน ต่อพนกังานท่ีดิน 
ชีแ้จงว่าเงินท่ีน ามาซือ้ท่ีดินนัน้เป็นสินส่วนตวัของคน
ไทยแตเ่พียงฝ่ายเดียว มิใชส่ินสมรส  
เห็นแล้วนะคะว่า การใช้นามสกลุตามสามี ไม่ได้ท าให้
เราเสียประโยชน์การเป็นคนไทยแต่อย่างใด แต่
ต้องการท าให้เอกสารทัง้หลายมีช่ือและสกุลตรงกัน 
และเพ่ือความสะดวกในการตอ่อายเุอกสารเหลา่นัน้ 

               

และแล้ว...ก็ได้สัญชาติสวิส 
โดย เฟราฮีรชิ 

 

จาก “เม่ือไหร่หนอ จะได้สัญชาติสวิส” และ “สิทธิ
ประโยชน์ของการเป็นพลเมืองสวิส” ในรวงข้าวฉบับ
เดือนเมษายน และสิงหาคม ..ฉันก็แอบหวงัอยู่ว่า ฉัน
น่าจะได้สญัชาติทนัท่ีจะเขียนลงใน รวงข้าวฉบบัเดือน
ธันวาคม และความหวงัของฉันก็เป็นจริง เม่ือฉันได้รับ
จดหมายแจ้งว่า สวิตเซอร์แลนด์ยอมรับให้ฉันเข้าเป็น
พลเมืองของประเทศแล้ว เม่ือวนัท่ี 26 กันยายน 2014 
ซึง่ใช้เวลาทัง้สิน้ 8 เดือนพอดี 
ฉนัได้ท าอะไรมาบ้างนัน้ มาตดิตามกนั  

1. วนัท่ี 31 มกราคม 2014 ส่งใบสมคัรขอสญัชาติ
สวิส พร้อมเอกสาร 

2. หนึ่งอาทิตย์ต่อมา ได้รับจดหมายตอบกลบัว่า
ได้รับเอกสารท่ีสง่ไปเรียบร้อยแล้ว ให้รอการด าเนินการ
ประมาณ 1 ปีคร่ึง 

3. สามเดือนต่อมา ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมอีก 4 
อยา่งคือ 

- ใบประวตัิอาชญากรรม 
(Strafregisterauszug) ขอใบนีท่ี้ส านกังานไปรษณีย์ 
เราต้องกรอกเอกสาร ช่ือสกลุ ท่ีอยู่ ช่ือสกลุพ่อแม ่
(นามสกลุเดมิของแม)่ เสียคา่ธรรมเนียม 20 ฟรังก์ จะ
สง่เอกสารมาท่ีบ้าน ใช้เวลาประมาณ 1 อาทิตย์ เพราะ
ไปรษณีย์ต้องขอไปท่ีกรมต ารวจ 

- ใบท่ีระบุว่าเราไม่ได้มีหนีส้ิน หรือถกูฟ้องให้
ใช้หนี ้(Betriebungsregisterauszug) ในช่วง 5 ปีท่ี
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ผ่านมา (ขอท่ีศูนย์ติดตามหนี ้เสียค่าธรรมเนียม 17 
ฟรังก์) รอรับเอกสารได้เลย 

- ใบรับรองการท างาน (Arbeitsbestätigung) 
ฉันไม่ได้ท างาน จึงเขียนโน๊ตไปว่าไม่ได้ท างาน แต่จะ
หางานท าถ้าพร้อม พร้อมส่งใบประกาศนียบตัร ท่ีได้
จากสภากาชาดสวิส ไปด้วย 

- ใบรับรองจากสงัคมสงเคราะห์ (Bestätigung 
vom Sozialamt) ว่าเราไม่เคยขอเงินช่วยเหลือจากรัฐ 
รอรับเอกสารได้เลยไมมี่คา่ใช้จา่ย 
      4. อีก 1 เดือนตอ่มา ได้รับจดหมายให้โทรศพัท์ไปท่ี
สถานีต ารวจในอ าเภอท่ีอยู ่เพ่ือนดัท าการสมัภาษณ์ 
      5. ไปสมัภาษณ์ท่ีสถานีต ารวจ ฉันโทรไปนดัตอน
เช้า แต่เพราะเวลาท่ีคณุต ารวจ ต้องการสมัภาษณ์ฉัน 
แตฉ่ันไม่ว่างในวนันัน้ คณุต ารวจจึงถามฉันว่า งัน้วนันี ้
หกโมงเย็น สาวมัน่อยา่งเรามีหรือจะตอบวา่ไมไ่ด้   
ขอเล่าเร่ืองการสมัภาษณ์ไว้สกันิด ขอให้พวกเราท าตวั
สบายๆๆ มัน่ใจเข้าไว้ ต ารวจท่ีน่ีใจดี ค าถามไม่ได้ยาก
อะไร เป็นเร่ืองทั่วๆไป ท่ีส าคัญเขาจะดูว่าเรามีการ
ปรับตวั พาตัวเองเข้าสังคมของคนสวิส มากน้อยแค่
ไหน เรามีประโยชน์กับประเทศเขาบ้างไหม หรือไม่
อยา่งน้อย ก็ไม่มาเป็นภาระกบัเขา เป็นต้น แล้วก็ดกูาร
ใช้ภาษาของเราด้วย 
      6. ต่อมาอีก 1 เดือน ได้รับจดหมายและเอกสาร 2 
แผ่น แผ่นแรก ให้เรายืนยนัอีกครัง้ว่าเราไม่เคยต้องคดี 
ใดๆ ทัง้ในสวิตฯ และในตา่งประเทศ เราไม่มีหนีส้ินใดๆ 
ไม่เคยมีประวตัิเร่ืองการพ านกัในสวิตฯ ท่ีผิดกฏหมาย 
เราจ่ายภาษีตลอด อีกแผ่น เป็นการยืนยันว่าฉันและ
นายฮีรชิ ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันจริง ซึ่งเขาและฉันต้องลง
ลายมือช่ือ และวนัท่ี แล้วสง่กลบั 
      7. อีกหนึ่งอาทิตย์ตอ่มา ได้รับจดหมายแจ้งว่า การ
ย่ืนเร่ืองขอเป็นคนสัญชาติสวิสของฉันนัน้ ได้รับการ
พิจารณาแล้ว และบอกให้รออีก 1-2 เดือน ถ้าไม่มีผู้ ใด
คดัค้าน จะมีหนังสือแจ้งมาอีกที แล้วจึงค่อยไปติดต่อ

อ าเภอท่ีพกัอาศยั เพ่ือการท าบตัรประจ าตวัประชาชน 
และหรือหนัง สือ เดินทาง  พ ร้อมกัน นี ใ้ ห้จ่ายค่า
ด าเนินการ 750 ฟรังก์  
      8. อีก 1 เดือนต่อมา ได้รับจดหมายแจ้งว่า ฉันได้
เป็นคนสวิสแล้ว เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2014 
      9. น าจดหมายไปติดต่อแจ้งเร่ืองท่ีอ าเภอท่ีอาศัย 
จ่ายค่าธรรมเนียม 52 ฟรังก์ ส าหรับการใส่ช่ือเราเข้า
ทะเบียนบ้าน (Niederlassungsausweis) ทางอ าเภอ
จะให้เวปไซด์ และเบอร์โทรศพัท์ เพ่ือให้เราท าการนัด 
ท าบัตรประชาชน และหนังสือเดินทาง ซึ่งจะนัดผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ต หรือจะโทรศพัท์ไปนดัก็ได้ 
     10. เม่ือถึงวนันดั ให้น าทะเบียนบ้าน  
( Niederlassungsausweis) และหนังสือเดินทางไทย
ไปด้วย เพราะเ ป็นการท าค รั ง้แรก  และจ่ายค่า
ด าเนินการ 158 ฟรังก์ 
ฉันไม่ได้สอบข้อเขียน ตามท่ีเขียนไว้ในฉบับเดือน
เมษายน ฉันได้สอบถามไป ได้ค าตอบมา 1 เล่ม โดย
สรุปคือ การขอสญัชาติสวิสมี 2 กรณี คือ ชาวตา่งชาติ
ท่ีมาพ านักอาศยั (Ordentliche Einbürgerung) และ 
ชาวต่างชาติซึ่งมีคู่สมรสเป็นชาวสวิส(Erleichterte 
Einbürgerung)  ซึ่ งจะ มีคุณสมบัติ ในการ ย่ืนเ ร่ือง 
รวมทัง้ขัน้ตอนท่ีแตกต่างกัน ส าหรับชาวต่างชาติท่ี
พ านกัอาศยัอยู่ในสวิตฯ เม่ือต้องการย่ืนเร่ืองขอเป็นคน
สญัชาติสวิส จะต้องสอบทัง้ภาษาและสอบเข้าเป็นคน
สวิสให้ผ่านก่อน จึงจะสามารถย่ืนใบสมัครได้ น่ีคือ
ข้อมูลจากรัฐเบิร์นเท่านัน้ ใครท่ีอาศยัอยู่รัฐอ่ืนๆ ให้
ตดิตอ่สอบถามท่ีรัฐท่ีทา่นอาศยัอยู ่ 

ส าหรับตัวฉันเอง ถูกสัมภาษณ์โดยต ารวจ
เพียงอย่างเดียว ผู้ รับรอง 3 คน ท่ีฉันให้ช่ือไป ไม่มีผู้ ใด
ได้รับการสอบถามใดๆ ขอเน้นว่า ในการส่งใบสมคัร 
และเอกสารในการย่ืนเร่ืองขอครัง้แรกนัน้ ทุกคนท า
เหมือนกนั แต่หลงัจากนัน้ เร่ืองของใคร ก็เป็นเร่ืองของ
ใคร โปรดอย่าเปรียบเทียบกับใคร ขอเพียงให้ท าตาม
ขัน้ตอน และมองแคเ่ร่ืองของเรา เทา่นัน้พอคะ่  
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บทสัมภาษณ์ 
โดย  ณ-ทรรศ 

 

วันนีข้อพาผู้ อ่านมาพบกับผู้ ท่ีชาวไทยส่วนใหญ่ท่ีอยู่
ทั่วไป ไม่ว่าจะภูมิภาคใดในประเทศสวิตฯ ก็ตาม คง
เคยได้พูดคยุกับเธอมาบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นทางโทร -
ศพัท์ หรือพบปะโดยตรง เพ่ือติดต่อสอบถามถึงเร่ือง
ต่างๆ อาทิ การขอวีซ่า การท าหนังสือเดินทาง หรือ
เก่ียวกบัเอกสารเพ่ือน าไปใช้ติดตอ่กับทางราชการไทย
หรือสวิส  ขอค าปรึกษา เช่น หนจูะไปเปล่ียนนามสกุล
ตามสามี  แฟนกับหนูจะย้ายไปอยู่เมืองไทย  หนูกับ
แฟนทะเลาะกัน  หนูอยากหย่า หนูจะเอาลูกมาอยู่
ด้วย”....... สารพัดค าถาม ถึงตอนนีห้ลายๆ คนคงพอ
เดาออกแล้วว่าเป็นใคร “คุณสุชา” นั่นเองค่ะ บางคน
เรียกเธอวา่ พ่ีสชุา น้าหรือป้าสชุา  

ท่ีร้านอาหารแห่งหนึ่ง ภายใต้ร่มไม้ใบบงับรรยากาศร่ม
ร่ืน สายลมเย็นอ่อนๆ พัดผ่านเป็นสัญญาณของฤดู
ใบไม้ร่วง การผลดัเปล่ียนหมนุเวียนแห่งฤดกูาลอนัเป็น
ธรรมชาตแิละสจัจะของชีวิต เช่นเดียวกนัท่ี  “คุณสุชา”  
เ จ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน ผู้ ซึ่งท างานประจ าอยู่ ท่ี  สถาน
เอกอคัรราชทตูไทย ณ กรุงเบิร์น มาเป็นระยะเวลานาน
ถึง 25 ปี และจะเกษียณในสิน้เดือนกนัยายน ศกนี ้ เรา
มาฟังชีวิตและประสบการณ์การท างานของเธอกนัคะ่   

 

ณ-ทรรศ: ขอทราบประวตัโิดยยอ่คะ่  
คุณสุชา: ดิฉันช่ือสุชา มูลเลอร์ สกุลเดิม ศรสวรรค์ 
ภูมิล าเนาอยู่ท่ีกรุงเทพ เกิดเม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม ค.ศ 
1950  จบการศึกษาท่ี  ร.ร. พาณิชยการพระนคร 
ปัจจบุนั คือ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล จากนัน้
ไปเรียนภาษาองักฤษเพิ่มเติมท่ีวิทยาลัยแคนอน คอล
เลจ ในรัฐฮาวาย  
เร่ิมท างานครัง้แรก ท่ีบริษัทศรีลังกา-Tourist Bord 
จากนัน้ท างานท่ีโรงแรมรอยลัคลิฟ 3 ปี ในต าแหนง่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หัวหน้าพนักงานต้อนรับ และได้พบกับสามีท่ีโรงแรม
แห่งนี ้ ได้รู้จกัและคบหาดใูจกนั สดุท้ายจึงแตง่งานกัน 
แล้วก็ย้ายมาอยู่ท่ีประเทศสวิตเซอร์แลนด์  ในปี ค.ศ.
1976    
 

ณ-ทรรศ: ระยะแรกท่ีเข้ามาอยู่ในประเทศสวิตฯ เป็น
อยา่งไรบ้างคะ  
คุณสุชา: ในระยะแรกต้องพยายามปรับตวัและเรียนรู้
ภาษาเยอรมัน เพราะต้องการท่ีจะอยู่ในสงัคมนีใ้ห้ได้ 
โดยเร่ิมท างานครัง้แรก ท่ี Hotel Hospiz zur Heimat 
รัฐเบร์ิน ท างานท่ีน่ีได้ปีคร่ึง จากนัน้ไปท างานท่ีร้านขาย
ขนม ได้ระยะหนึ่ง และได้ไปท างานท่ีร้านขายเสือ้ผ้า 
การท่ีเลือกท างานในอนัดบัแรก เพราะพ่ีคิดว่าการเรียน
ภาษาในโรงเรียนอยา่งเดียวนัน้ เน้นการเรียนไวยากรณ์
เป็นส่วนใหญ่ การท่ีจะพูดภาษาได้ดี ควรมีทักษะใน
การส่ือสารกับเจ้าของภาษาด้วย ซึ่งจะท าให้เราได้
เรียนรู้ระเบียบแบบแผน วฒันธรรมและกฎเกณฑ์ตา่งๆ
ไปด้วย ก็จะท าให้เราสามารถปรับตวัให้เข้ากับสงัคมท่ี
เราอยูไ่ด้เร็วขึน้ 
 

ณ-ทรรศ: สามี ให้ความสนบัสนนุอยา่งไรบ้าง  
คุณสุชา: สามีให้ความเข้าใจ เป็นท่ีปรึกษาท่ีดี และรับ
ฟังปัญหาตา่งๆ มาโดยตลอด สนบัสนุนให้ก าลงัใจ ให้
พ่ีท า ในสิ่งท่ีตวัเองชอบ รวมทัง้การเปล่ียนงานในแตล่ะ
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ครัง้ สามีก็แนะน าท่ีต่างๆ ให้ และแต่ละท่ี ก็ไม่เคย
ผิดหวัง  สมัครงานท่ีไหน ก็ไ ด้ท างานท่ีนั่น  พ่ี เคย
สอบถามเจ้านายบางคนว่า ท าไมจึงให้งานพ่ี เขาตอบ
วา่  “ในแววตาของเธอฉายความความตัง้ใจท่ีแนว่แน”่  
 

ความจริงสามีไม่ต้องการให้ออกไปท างานนอกบ้าน  
แตพ่ี่เห็นว่าเราทัง้สองยงัอยู่ในวยัหนุ่มสาว เรายงัมีแรง 
มีก าลังในการท างาน และในระยะแรก เราสองคนยัง
อาศยัอยูก่บัพอ่แมข่องสามีด้วย หลงัจากท่ีท างานไปได้ 
6 เดือน ก็มีเก็บเงิน เน่ืองจากเงินท่ีได้มาแทบไม่ได้ใช้
เลย ท าอาหารเอง ทัง้ ท่ีท างานและท่ีบ้าน และอีก
ประการ การท่ีออกไปท างาน ท าให้ไม่รู้สึกอุดอู้ อยู่แต่
ในบ้าน นอกจากนัน้ยงัท าให้เราได้เรียนรู้ ได้พบเห็นสิ่ง

ตา่งๆ รอบตวัมากขึน้ 
  
ตอ่มาได้ทราบข่าวจาก ฯพณฯเอกอคัรราชทตู สมบรูณ์ 
เสง่ียมบุตร ว่าทางสถานทูตไทย รับสมัครเจ้าหน้าท่ี
ท างานในแผนกวีซ่า ซึ่งขณะนัน้ดิฉันรู้จักท่านเป็นการ
สว่นตวั  และทา่นทตูเห็นวา่ดฉินัมีความสามารถในการ
ใช้ภาษาท้องถ่ิน และสามารถส่ือสารกับชาวสวิสได้ดี 
จงึได้เข้ามาท างานท่ีน่ี ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1990  
 

ณ-ทรรศ: ก่อนเข้ามาท างานในหน้าท่ีนี ้ มีการปรับตวั
หรือเรียนรู้วิธีการท างานอยา่งไร  
คุณสุชา: ดฉินัทราบขา่วแบบกระชัน้ชิด จึงไม่มีเวลาได้
เตรียมตวัแตอ่ยา่งใด และไม่มีความรู้ด้านนีเ้ลย แตเ่ม่ือ
เข้ามาท างาน ก็พยายามเรียนรู้งาน ด้วยความตัง้ใจ 
สนใจและใส่ใจ หาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา ซึ่ง

ขัน้ตอน ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของงานวีซ่ามีมาก 
ต้องรู้ระเบียบและกฎเกณฑ์ทัง้ปัจจุบันและท่ีออกมา
ใหม่ เพ่ือตอบค าถามกับผู้มาใช้บริการได้ และท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีค าถามท่ีไม่ใช่อ านาจ
หน้าท่ีของสถานเอกอคัรราชทตู (สอท) ก็จะแนะน าให้
ไปตดิตอ่สอบถามหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 
 

ณ-ทรรศ: บทบาทและหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน 
(Local Staff)  มีความส าคญัอยา่งไร 
คุณสุชา: ประการแรก เป็นผู้ ท่ีต้องติดตอ่กบัคนในพืน้ท่ี 
และคนไทยท่ีอยู่ในประเทศสวิตฯโดยตรง เป็นดา่นแรก
ท่ีรับเร่ืองรู้ปัญหาของคนไทยท่ีอยู่ในสวิตฯ  จากนัน้ก็
กลั่นกรองเร่ืองและรวบรวมเอกสารส่งให้เจ้าหน้าท่ี
กงสุลพิจารณาและอนมุตัิ ความส าคญัในงานนีคื้อ ได้
พบกบับคุคลหลากหลายและปัญหาตา่งๆ แตก ตา่งกนั
ออกไป ทัง้ชาวไทยท่ีมาอาศยัอยู่ในประเทศสวิตฯ  และ
ชาวสวิส ขัน้แรกต้องรับฟังปัญหาเหล่านีท้ั ง้ทาง
โทรศพัท์และผู้ ท่ีมาติดต่อโดยตรงท่ี สอท ดงันัน้ผู้ ท่ีท า
หน้าท่ีท้องถ่ินจ าเป็นต้องใช้ภาษาเยอรมนัด้วย ในตอน
นัน้ปัญหาของชาวไทยในสวิตฯ ยงัมีไม่มาก ส่วนใหญ่
เป็นงานซีว่า ตอ่มาเม่ือมีชาวไทยย้ายถ่ินฐานเข้ามาอยู่
ในสวิตฯเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ เม่ือมีปัญหา สอท เป็น
สถานท่ีแรกๆ ท่ีเขามาขอค าแนะน าปรึกษา ซึ่งเป็น
บทบาทและหน้าท่ี ท่ีทาง สอท ให้ความส าคญัอยู่แล้ว 
ดิฉันรับเร่ือง ให้ค าปรึกษาและให้ความช่วยเหลือเท่าท่ี
ท าได้และหากเป็นเร่ืองท่ีมีความเก่ียวข้องกบักฎหมาย
หรือมีความซบัซ้อน ก็ส่งเร่ืองให้ กับเจ้าหน้าท่ีกงสุล ผู้
เป็นหวัหน้างานโดยตรงเพ่ือพิจารณาตอ่ไป ซึ่งเป็นงาน
ท่ีนอกเหนือจากหน้าท่ีท าวีซา่โดยตรง  
จากประสบการณ์การท างานท่ีผ่านมาเป็นเวลานาน 
ดิฉันจึงตระหนกัดีว่าสถานทูตฯ  เป็นท่ีพึ่งของชาวไทย  
แต่ก็มีบ้างท่ีไม่สามารถช่วยได้ และปัญหานัน้ไม่อยู่ใน
อ านาจของสถานทตูฯ ในฐานะเจ้าหน้าท่ีสถานทตูฯ จึง
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แนะน าให้เขาไปตดิตอ่กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยตรง 
เช่น ถ้าเป็นเ ร่ืองท่ีเ ก่ียวข้องกับหน่วยงานหรือข้อ
กฎหมายสวิส และผู้ ท่ีขอค าปรึกษาไม่เข้าใจกฎหมาย
หรือขัน้ตอนนัน้  ก็แนะน าให้ไปขอค าแนะน าจาก 
“สมาคมหญิงไทยเพ่ือหญิงไทย”  ท่ีให้ข้อมูลทางด้าน
กฎหมายและด้านอ่ืนๆ   หรือกลุ่มผู้ท าวิชาชีพล่ามหรือ
นักแปลท่ีท างานกับหน่วยงานสวิส เพราะพวกเขามี
ประสบการณ์ตรงจากทางศาล มีความรู้ด้านกฎหมาย 
ด้านสังคมสงเคราะห์ และมีประสบการณ์ตรงกับ
ปัญหาชาวไทยในสวิตฯ การให้ค าแนะน าช่วยเหลือคน
ไทยท่ีน่ี จึงมีความจ าเป็นท่ีต้องท างาน ร่วมกันหลาย
ฝ่าย เพ่ือให้ความช่วยเหลือพ่ีน้องชาวไทยอย่างมี
ประสิทธิภาพเทา่ท่ีจะท าได้  ดฉินัขอขอบคณุ พ่ีๆ น้องๆ 
นักแปลและนักสังคมสงเคราะห์ ทุกคนท่ีให้สุชาโทร
ปรึกษาหารือ ช่วยเกือ้หนุนการท างานจนส าเร็จลุล่วง
ไปให้ด้วยดี มา ณ ท่ีนีด้้วยคะ่  
 

ณ-ทรรศ: ในการท างานท่ีต้องติดต่อกับชาวสวิส คง
ต้องใช้ภาษาท้องถ่ินมากใชไ่หม   
คุณสุชา: แน่นอน ยิ่งในระยะแรกท่ีเข้ามาท างาน ผู้
ท่ีมาติดต่อแทบไม่พูดภาษาองักฤษเลย แต่ปัจจุบนัใช้
ภาษาองักฤษกันมากขึน้ ดงันัน้การใช้ภาษาถ่ินได้เป็น
อย่างดี มีความจ าเป็นอย่างมาก ภาษาเยอรมันเป็น
ภาษาหลัก แต่ทัง้นีก็้ยังมีภาษาถ่ินท่ีมีส าเนียงต่าง
ออกไป ท่ีเราต้องพยายามท าความเข้าใจให้ได้ 
ถึงแม้ว่าคนไทยจะติดต่องานท่ีเก่ียวกับเอกสารไทยก็
ตาม แต่ส่วนใหญ่ผู้ เป็นสามีมักท าหน้าท่ีในการติดต่อ
แทนภรรยา ด้วยเหตุผลท่ีต่างกัน และอีกประการ คือ 
สามีชาวสวิส ต้องการทราบเร่ืองและขัน้ตอนด้วย จึงมี
ความจ าเป็นต้องอธิบายให้สามีเข้าใจ ทัง้นีร้วมถึงงาน
บริการกงสุลสัญจร ซึ่งมีทัง้ชาวสวิสและชาวไทยให้
ความสนใจมาขอรับบริการ  

ณ-ทรรศ: ทราบว่าท่ี สอท. มีเจ้าหน้าท่ีสองแบบ คือ 
ข้าราชการท่ีมาจากประเทศไทย มีวาระการท างาน 
ส่วนเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินท่ีอยู่ประจ า ไม่ทราบว่าเข้าใจ
ถกูต้องไหมคะ  
คุณสุชา: ถูกต้องค่ะ เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน ท างานประจ า
จนกว่าจะลาออกไปเอง หรืออายุครบเกษียณ ส่วน
ข้าราชการท่ีมาจากประเทศไทย และเจ้าหน้าท่ีกงสลุ มี
ระยะเวลาปฏิบตัิหน้าท่ีในประเทศสวิตฯ ไม่เกิน 4 ปี 
ส่วนต าแหน่งเอกอัครราชทูต ก็เช่นกัน แต่เท่าท่ีดิฉัน

ท างานมา มีเอกอัครราชทูตท่ีอยู่ประจ าครบวาระ 4 ปี
เพียงไมก่ี่ทา่น สว่นใหญ่จะอยูเ่พียง 2 หรือ 3 ปีเทา่นัน้  
 

ณ-ทรรศ: จ าเป็นไหมท่ีเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน ควรหรือต้อง
พดูภาษาถ่ินให้ได้ 
คุณสุชา: จ าเป็นและส าคญัมากค่ะ เพราะท าให้ผู้ มา
ใช้บริการ มีความมั่นใจและดีใจท่ีเราสามารถส่ือสาร
กับ เขาไ ด้  มีจ านวนไม่ น้อย ท่ี ไม่ถนัดในการพูด
ภาษาเยอรมนั แต่พูดภาษาสวิส-เยอรมนั เขาก็ดีใจ ท่ี
เราเข้าใจและส่ือสารกับเขาได้ นอกจากนีย้ังช่วยเป็น
ส่ือกลางในการสร้างความเข้าใจให้กับชาวสวิส รวมทัง้
ชาวสวิสท่ีมีภรรยาเป็นคนไทยด้วย 
 

ณ-ทรรศ: ในฐานะท่ีมีประสบการณ์การท างานมา
อยา่งยาวนานถึง 25 ปี มีข้อแนะน าหรือ แนวทางท่ีช่วย
ในการท างานให้ราบร่ืน ท่ีจะบอกน้องๆ รุ่นต่อไปท่ีจะ
เข้าท างานนีอ้ยา่งไรคะ่  
คุณสุชา: พยายามเรียนรู้ พูดภาษาเยอรมนัให้เก่ง ให้
คล่อง ฝึกฝน ให้ความสนใจศัพท์เฉพาะด้วย เรียนรู้
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กฎเกณฑ์ของวีซ่า และพยายามจ าทุกสิ่งให้ได้ เก็บไว้
ในหวัสมอง เพราะหวัสมองของเรา คือ คอมพิวเตอร์ท่ี
บนัทึกข้อมูลท่ีดี  อย่าย่อท้อ กับค าถามท่ีมีเข้ามา ถึง
ตอนนีก็้ยงัไม่ทราบว่า ใครจะมารับช่วงตอ่ แต่ไม่ว่าจะ
เป็นใครก็ตาม ก็ขอฝากไว้ว่า ขอให้น้องพยายามเรียนรู้
ความเ ป็นอยู่  สิ่ งแวดล้อมรอบๆ ตัว  ภาษาและ
วัฒนธรรม สิ่งเหล่านีน้อกจากจะช่วย ในการท างาน
ของเราแล้ว เรายังสามารถน ามาช่วยเหลือคนไทย ท่ี
ประสบปัญหาได้ด้วย ตวัอย่างเช่น มีคนไทยถามมาว่า
จะไปประเทศฝร่ังเศส ต้องขอวีซ่าไหม ปกติแล้วก็ไม่ใช่
หน้าท่ีโดยตรงของ สอท. ถ้าเป็นสถานทตูอ่ืน เขาก็อาจ
ให้ไปถามท่ี สถานทตูฝร่ังเศส แตเ่ราเห็นว่าเป็นคนไทย 
เราก็จะถามว่า  เขาได้รับใบอนุญาตพ านักอยู่ ใน
ประเทศสวิตฯประเภทใด เม่ือทราบข้อมลูเราก็สามารถ
ให้ความชว่ยเหลือเขาได้ ตัง้แต ่เอ ถึง แซท  
 

ณ-ทรรศ: การท างานทกุอาชีพ เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า
บางครัง้ก็มีปัญหา ปัญหาท่ีพบบอ่ยมีอะไรบ้างและมีวิธี
จดัการอยา่งไร  
คุณสุชา: การท างานในแผนกวีซ่า ต้องติดต่อกับผู้ มา
ใช้บริการ ท่ีเป็นชาวสวิส และชาวต่างชาติท่ีพ านกัอยู่
ในสวิตฯ ในการขอวีซ่า เราจะขอเอกสารเพิ่มตาม
กฎระเบียบ บางรายก็ปฎิบัติตาม บางรายก็ต่อรอง 
และอ้างว่าท าไมต้องขอเอกสารมากมาย การท่ีเขาไป
เท่ียว และน าเงินไปใช้จ่ายในประเทศไทย เราก็ต้อง
อดทน ในการให้ค าอธิบายว่า ถ้าเอกสารไม่ครบหรือไม่
ถกูต้อง คณุผู้ ใช้บริการ ก็จะไม่ได้วีซ่า บางรายก็เข้าใจ 
แตบ่างรายก็บน่ 
ปัญหาการท าวีซ่า ที่พบบ่อยที่สุด คือชาวตา่งชาติท่ี
เข้าไปอยูท่ี่ประเทศไทยเป็นเวลานาน ส่วนใหญ่เกษียณ
แล้ว แตเ่งินออมจากสวสัดิการสงัคมน้อยไม่เพียงพอ ท่ี
จะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในสวิตฯ จึงย้ายไปอยู่ ท่ี
เมืองไทย จะมีชีวิตท่ีสบายกว่า และคงได้รับความอ่อน

น้อม จากคนในประเทศไทยจนเคยชิน เม่ือมาติดตอ่กบั 
สอท. ก็ค่อนข้างใช้อ านาจ  แสดงกริยาท่ีไม่สมควร 
หรือไม่ท าตามกฎระเบียบ ซึ่งก็ต้องพยายามชีแ้จงและ
ท าความเข้าใจกบัเขา 
 

ณ-ทรรศ: หากมีความความขดัแย้งกบัเพ่ือนร่วมงานมี
วิธีแก้ไขอยา่งไร  
คุณสุชา: ดิฉันคิดว่าทุกแห่งมีเร่ืองนี ้แต่ละคนมีความ
คิดเห็นและอปุนิสยัใจคอแตกตา่งกัน ความขดัแย้งก็มี
บ้างแต่น้อย เพราะน้องๆ ก็ให้ความนับถือ เพราะพ่ี
ท างานมานาน หากมีความขดัแย้ง ก็พยายามชีแ้จงถึง
ความเป็นไปได้ พูดจาหยอกล้อ เล่นกัน ให้ปัญหามัน
คล่ีคลายได้ การเป็นเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน เราจะต้อง
ท างานด้วยกันต่อไปอีกในระยะยาว จนกว่าใครจะ
ลาออกไป หรือครบวาระการท างาน ดงันัน้เราควรรัก
ใคร่กลมเกลียวกัน สามัคคีกัน ช่วยกันท างาน แผนก
อ่ืนๆ น้องๆ ท่ีเข้ามาท างานใหม่มีปัญหาหรือมาขอ
ค าแนะน าหรือปรึกษาเราก็ยินดีตอบ  หากมีเ ร่ือง
บาดหมางกนับ้าง ก็ไมใ่หญ่โตท่ีจะเก็บมาเป็นปัญหา 
หากมีความเครียด แต่เดิมเคยเป็นนักวิ่ง ก็ออกไปวิ่ง 
เดิน ออกก าลงักาย เข้าฟิตเนส ก็ช่วยให้ผ่อนคลายได้ 
แต่ก็มีบ้างท่ีเครียดมากจนนอนไม่หลบัหรือฝันร้าย แต่
พอรุ่งขึน้ก็บอกตวัเองว่า “ช่างมนัเถอะ ทุกคนก็ประสบ
ปัญหานี ้ถ้าเราผ่านมันไปได้ก็เหมือนเราเกิดใหม่  จง
ลืมเร่ืองนัน้ไปแล้วเร่ิมต้นใหม่”  พยายามคิดแบบนี ้
ตลอดชว่ง 25 ปี ท่ีผา่นมา  
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ทัง้นีข้อขอบคุณเพ่ือนร่วมงานทุกคน ท่ีให้ก าลังใจ 
สนับสนุน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท าให้สามารถ
ปฏิบตังิานจนส าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี  
 

ณ-ทรรศ: มีหลกัและแนวทางในการท างานและการใช้
ชีวิต อยา่งไร 
คุณสุชา: การท างาน บางคนคิดว่าการท างานท าให้
ตนเองมีคุณค่า เป็นท่ีพึ่งของตัวเองได้ บางคนมา
ท างาน สอท. ผ่านไป 10 ปี ไม่ท าแล้ว อยู่บ้านดีกว่า 
แตด่ฉิันไม่คิดเช่นนัน้ เพราะระยะท่ีท างาน งานมากก็มี
ประสบการณ์มาก งานนีท้ าให้เราได้ติดต่อ พบกับพ่ี
น้องชาวไทย เวลาเดนิไปไหน เช่นไปซือ้ของ พบคนไทย
ก็ถูกจูงมือ “พ่ีคะ ขอเวลาหน่อยมีเร่ืองปรึกษา” ก็รู้สึก
ภูมิใจว่าเขาเจอเราตามสถานท่ีตา่งๆ เขายงัมาปรึกษา
ปัญหากบัเรา มีความยินดีว่า ได้ท าประโยชน์กบัพ่ีน้อง
ชาวไทยด้วยกัน การท างานท าให้ตัวเองรู้สึกมีค่า  มี
ประโยชน์ อันท่ีจริงเลยเวลาเกษียณตามกฎระเบียบ
ของไทยมาแล้ว 3 ปี แต่ก็ได้รับการต่ออายุการท างาน
มาเร่ือยจนถึงวนันี ้ รู้สกึตวัวา่พอแล้วคะ่ 
 

หลงัเกษียณ จะพกัผ่อนสกัระยะหนึ่ง จากนัน้ ตัง้ใจจะ
ไปชว่ยงานการกศุล ดงัท่ีเคยตัง้ใจไว้ว่าจะไปช่วยงานท่ี
บ้านพักคนชรา น าวิชาความรู้เก่าๆ ท่ีเคยท ามา คือ 
เตรียมเคร่ืองด่ืม หรือป้อนอาหารคนชรา ชงกาแฟและ
เสริฟ เป็นต้น หรือช่วยงานชมุชน หรือช่วยตอบค าถาม 
เป็นการใช้ความรู้ความสามารถท่ีสั่งสมมาจาก
ประสบการณ์ในการท างาน  ท่ีส าคัญให้เวลากับ
ครอบครัวมากขึน้  พบปะสงัสรรกับเพ่ือนๆ บ้าง  ถ้า
เป็นวันหยุดยาว ก็ไปเท่ียวแถบประเทศใกล้เคียง เช่น 
อิตาลี สเปน เลน่กีฬา หรือท างานบ้าน เป็นต้น 
 

ณ-ทรรศ: อะไรคือความส าเร็จในการท างาน 
คุณสุชา: ในการท างานนีก็้ไม่ได้มีเหรียญตราหรือ
เกียรติยศอนัใด แต่การมีความจริงใจและตัง้ใจในการ

ท างาน ท าให้มีความภาคภูมิใจ ท่ีไ ด้มีส่วนในการ
ชว่ยเหลือสงัคม  ซึง่ถือได้วา่เป็นความส าเร็จอยา่งหนึง่  
 

ณ-ทรรศ: ขอให้ฝากค าแนะน าส าหรับคนรุ่นหลงั ๆ ท่ี
เพิ่งเข้ามาอาศยัอยูใ่นประเทศสวิตฯ  หนอ่ยคะ่ 
คุณสุชา: คนท่ีมาอยูใ่หม ่ควรเตรียมตวั ท าความเข้าใจ
และยอมรับคู่สมรส ทุกคนไม่ได้ร ่ ารวยเหมือนกัน 
พยายามเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวสวิส ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ความเป็นอยูข่องเขา รู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควร 
ภาษาเป็นเร่ืองส าคญัมาก การออกไปเรียนภาษา ท า
ให้มีเพ่ือนฝงู พยายามเข้าสงัคมกบัชาวสวิสบ้าง ท าให้
เราได้ความรู้หลายอยา่ง ไม่ควรปิดกัน้ตนเอง เพราะจะ
ท าให้ชีวิตของเราอบัเฉา และคนท่ีส าคญัท่ีสดุ คือสามี
ของเรา ดูแลเขาให้ดี แต่อย่าลืมเผ่ือความสนใจ และ
เวลาให้ตนเองด้วย พยายามหาความรู้ใส่ตวั สวิตฯ จะ
สดใสนา่อยู ่  ควรหาเวลาไปท่องเท่ียวกบัสามีบ้าง เพ่ือ
ความสขุของชีวิตคู ่
 

ดิฉันอยู่สวิตฯ มา 38 ปี มากกว่าอยู่ในประเทศไทย 
บอกตรงๆ ว่า มีความสุขและพอใจ เพราะเราท าตวัให้
กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมท่ีเราอยู่ให้ได้  ก็ท าให้เรามี
ความสขุแล้วคะ่ 
 

น่ีคือบทสรุปของคุณสุชา หญิงไทยที่มาใช้ชีวิตใน
ต่างแดนเป็นเวลานานและประสบความส าเร็จใน
ชีวิตกับสิ่งที่ เลือกแล้ว ไม่ว่าจะอยู่แห่งใด ชีวิตสุข
ได้ด้วยตัวเราเอง......  
 
(สมัภาษณ์วนัท่ี 10 กนัยายน พ.ศ. 2557) 
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โปรดอย่า....เอาหไูปนา เอาตาไปไร่ 
  โดย กลอยใจ 

พวกเราทราบหรือไม่ว่า ในสวิตฯ มีหญิงชายจ านวน
มาก ท่ีบ้านของตนเอง ได้กลายเป็นสถานท่ี ท่ีไม่น่าอยู่
อีกต่อไป เพราะพวกเขาถูกท าร้าย ตบตี และถูกกดข่ี 
ขอบอกกบัพวกเราว่า เร่ืองความรุนแรงในครอบครัว 
ไม่ใช่เร่ืองส่วนตวั พวกเราถ้าใคร ได้พบเห็น เราจะต้อง
เข้าไปให้ความช่วยเหลือ หรือท าอะไรสักอย่าง เพ่ือ
หยดุการกระท ารุนแรงนัน้ๆ  
ถ้าเราเป็นญาติ เพ่ือนบ้าน หรือผู้ร่วมงาน ของผู้
ตกอยู่ในครอบครัวท่ีใช้ความรุนแรง เราจะท า
อย่างไรได้บ้าง 
พบว่าเหตุความรุนแรงท่ีเกิดใน สวิตฯ ต่อปีประมาณ 
16,000 ราย ท่ีมีการแจ้งความ
ต่อเจ้าหน้าท่ีต ารวจ นัน่เพราะ
ญาติๆ ของพวกเขาให้ข้อมลู ใน
ความเป็นจริงแล้วมีมากกว่า
นัน้ ข้อมลูจากมหาวิทยาลยั 
ซูริค พบว่า 15-20 % เท่านัน้ท่ี
มี การแ จ้ งความ  และ น่ี คื อ
สาเหตท่ีุท าให้ความรุนแรงในครอบครัว เกิดขึน้ซ า้แล้ว 
ซ า้ เล่า ผู้ ตกเป็นเหย่ือจึงไม่ได้ รับความช่วยเหลือ 
เพราะฉะนัน้ โปรดแจ้งให้ข้อมูลกบัเจ้าหน้าท่ี เม่ือพบ
เห็นความรุนแรงในครอบครัว(คูส่มรส) 
ขณะได้รับอันตราย หรือทนัทีหลงัถกูท าร้าย  

 โทรศพัท์แจ้งต ารวจ ท่ีเบอร์ 117 เจ้าหน้าท่ีต ารวจ

จะมาทนัทีเพ่ือปกป้องผู้ตกเป็นเหย่ือความรุนแรง  

 เจ้าหน้าท่ีต ารวจจะตัง้ข้อหาและน าตวัผู้กระท าผิด 

ออกนอกบริเวณบ้าน ไปสงบสติอารมณ์ ภายใน

เวลาท่ีก าหนด ณ ท่ีใดท่ีหนึง่ 

 เจ้าหน้าท่ีต ารวจ จะให้ข้อมลู กบัผู้ถกูท าร้าย ว่าจะ
ให้ผู้ กระท าความผิด ไปรับการรักษาหรือไปหา
ข้อมลูในการรับการรักษาได้ท่ีไหน 

 ในกรณีท่ีมีการบาดเจ็บ ให้ไปพบแพทย์ เพ่ือรับการ
รักษาและรับรองวา่ได้รับบาดเจ็บจริง 

สิ่งท่ีต้องท าในวันต่อๆมา 

 ให้ไปท่ีหน่วยงาน ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้ ถูกท า
ร้าย และประสบเคราะห์ ท่ีนัน่จะให้ความคุ้มครอง 
และให้ข้อมูลแก่ผู้ถูกท าร้าย ว่าจะต้องท าอย่างไร
ตอ่ไป ในกรณีท่ีจ าเป็น อาจมีแพทย์ นกับ าบดั หรือ
ทนายเข้ามาเก่ียวข้อง  

หลังจากนัน้ 1 เดือน  

การตัดสินของศาล..หลังจากต ารวจด าเนินคดี กับ
ผู้ กระท าความผิด ซึ่งแต่ละรัฐ
จะใช้ เวลาแตกต่างกัน  อยู่
ระหวา่ง 10-14 วนั  
และศาลปกครองพลเรือน จะ
ให้ผู้ตกเป็นเหย่ือ  อยู่ห่างจาก
ผู้ กระท าความรุนแรง  ซึ่ ง มี
รายละเอียดดงันี ้

 ระหว่างแยกอยู่ ให้เหย่ือและบุตร อยู่ในบ้านเดิม
ตามล าพงั  

 ห้ามการติดต่อ  ไม่ว่ า ไปหาเ ป็นการส่วนตัว 
โทรศพัท์ สง่ข้อความ อีเมล์ หรือจดหมาย 

ถ้าท่านท่ีตกอยู่ในความรุนแรง ไม่ควรอดทนอีกต่อไป 
คณุสามารถขอความช่วยเหลือได้ตัง้แตเ่นิ่นๆ จากศนูย์
ให้ข้อมลูและความชว่ยเหลือส าหรับเหย่ือ เด็ก บคุคลท่ี
สาม หรือ ตวัผู้กระท าความรุนแรงเอง ได้ท่ี 
www.elternnotruf.ch , www.frauenhaus-
schweiz.ch, www.opferhilfe-schweiz.ch, 
www.mannebuero.ch, www.konflikt-gewalt.ch  
ท่ีมา: Beobachter, 22 สิงหาคม 2014  

http://www.elternnotruf.ch/
http://www.frauenhaus-schweiz.ch/
http://www.frauenhaus-schweiz.ch/
http://www.opferhilfe-schweiz.ch/
http://www.konflikt-gewalt.ch/
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ท าอย่างไร.....เมื่อเขาไม่สนใจดแูล 
 

สามีไม่สนใจดูแลครอบครัว ท าอย่างไรดี 

การจัดสรรเวลาให้งานและครอบครัวเป็นประเด็น
โต้เถียงกันมามากมายในชีวิตคู่ จัดสรรเวลาส่วนตัว
ของตัวเองอย่างไร ถึงจะท าให้เกิดความสมดุลและ
ยุติธรรมส าหรับครอบครัวและเวลาส่วนตวั  การได้รับ
การปฏิบัติอย่างยุติธรรมเสมอภาคเป็นความจ าเป็น
พืน้ฐานของชีวิตคนเรา เม่ือได้รับการปฏิบัติดังกล่าว 
ความรู้สกึวา่เราไมไ่ด้ถกูเอารัดเอาเปรียบ ก็จะตามมา 

นกัจิตวิทยา ได้จดัระบบท่ีเก่ียวข้องกบัความรู้สึกในการ
ได้รับการปฏิบตัิอย่างยตุิธรรม ออกเป็นหลายหลกัการ 
เช่น หลกัของความเสมอภาคว่า ทุกคนมีสิทธิ โอกาส 
หรือหลกัของการเสนอตน เข้ามามีส่วนร่วม และได้รับ
ประโยชน์จากความพยายามร่วมกัน ใครลงทุนลงแรง
มาก คนนัน้ได้มาก นอกจากนี ้ยงัมีหลกัการของความ
ถูก ต้องชอบธรรมในฐานะ  และสถานภาพตาม
กฎหมายท่ีควรจะได้ รวมทัง้หลกัของความต้องการท่ีว่า
บคุคลควรจะได้รับในสิ่งท่ีสมควรจะได้รับ 

 

 

 

 

 

ใครควรจะเป็นผู้สมควรให้หรือสมควรรับมาก
น้อยแค่ไหน 

ความยุติธรรมในชีวิตสมรสอยู่ท่ีไหน เป็นเร่ืองท่ี
ยากอย่างยิ่ง เพราะความยุติธรรม เป็นความรู้สึกจาก
การประเมิน ไตร่ตรองตามความเห็น ความเช่ือของแต่

ละคน ในขณะเดียวกัน เราก็ประเมินตามการกระท า
ของคนอ่ืนๆ รอบข้างด้วย เช่น การศึกษาของลูกเป็น
การลงทุนอย่างหนึ่ง หรือเพียงเพ่ือความสนุกสนาน 
หรือการตัดหญ้าในสนาม ส าคัญมากส าหรับชีวิต
ครอบครัวจริงๆหรือ ในกรณีนี ้อาจจะท าให้ความหมาย
ของชีวิตครอบครัวเลือนไป  

การประเมินชีวิตครอบครัว น่าจะเป็นไปในท านอง
ว่า ใครมีส่วนท าให้ชีวิตครอบครัวประสบผลส าเร็จ 
จากการศึกษาพบว่า เม่ือคู่ชีวิต มีความรู้สึกทุ่มเท
ให้กับความสัมพันธ์ระหว่างกัน คู่นัน้จะมีความสุข
มากกว่า เม่ือความรู้สึกไม่สมดลุ เข้ามาครอบง า ฝ่าย
หนึ่งรู้สึกว่าไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ก็จะมี
การแสดงออกถึงความเครียด ขุน่ข้องหมองใจ ไปจนถึง
ความเศร้า แล้วก็เลยไปถึงความเพิกเฉยละเลยต่อ
หน้า ท่ีความ รับผิดชอบท่ีควรกระท า  รวมไปถึ ง
ความรู้สกึอิจฉา ริษยาในสิ่งท่ีคนอ่ืนมี  
การทดสอบความสัมพันธ์และการปรับปรุง 
สิ่งท่ีควรกระท า คือ การไตร่ตรองร่วมกันในสิ่งท่ีจะ
ทดสอบความสมัพนัธ์ว่า มีคณุค่าและจะปรับปรุงให้ดี
ขึน้ได้อย่างไร เช่น การจ ากัดเวลาส าหรับชีวิตการงาน 
หรือชีวิตส่วนตวัให้น้อยลง เพิ่มเวลาส าหรับครอบครัว
ให้มากขึน้ เพิ่มค่าใช้จ่ายส าหรับครอบครัวให้มากขึน้ 
เอือ้อาทรและประนีประนอมกันให้มากขึน้ การกระท า
ใดท่ีท าร้ายจิตใจกัน ก็ลดให้น้อยลง และเพิ่มการ
กระท าท่ีท าให้อีกฝ่ายผ่อนคลายสบายใจ รักษาระดบั
ความรักความไว้ใจและวางเป้าหมายร่วมกนัในอนาคต 
เคล็ดลับในการหาทางแก้ปัญหา 
ความเข้าใจตรงกนัของแต่ละคนในปัญหาความเครียด
ท่ีเกิดขึน้คือ พืน้ฐานท่ีส าคัญในการหาทางออก การ
แก้ปัญหาร่วมกนัไม่ได้เกิดขึน้จากการหาว่าใครผิดหรือ
ใครถูก แต่ละคู่ต้องหาวิธีของตวัเองในการหาทางออก
ร่วมกนั 
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 ลองคิดไตร่ตรองดวู่าท าไมเราถึงรู้สึกว่า ไม่ได้
รับความเป็นธรรม อะไรท าให้เราเครียด เรา
ต้องการอะไร 

 หาเวลาท่ีจะได้อยู่ด้วยกันเงียบๆ สองคน เพ่ือ
คยุเร่ืองท่ีค้างคาใจ พดูถึงความรู้สึกของตวัเอง 
ฟังความจากคู่ครองว่าเขารู้สึกอย่างไร เขา
ประมวลเร่ืองท่ีเกิดขึน้อย่างไร การแสดงออก
ถึงความประทับใจซึ่งกันและกัน เป็นประตู
น าไปสูก่ารพดูคยุกนัตามประสาคูค่รอง 

 วิ เคราะห์ไตร่ตรอง ร่วมกันว่า  ทั ง้คู่จะลด
ค่าใช้จ่ายในการอยู่ร่วมกันได้อย่างไร แต่ละ
คนจะเอือ้เฟือ้เผ่ือแผก่นัและกนัได้อยา่งไร 

 หากเม่ือตกลงใจได้ทัง้คู่แล้วว่า ต่างคนต่าง
ต้องการไปในทิศทางของตัวเอง ก็ให้ร่วมกัน
ระบรุายการสิ่งท่ีต้องท า สิ่งท่ีสามารถท าได้ ท า
ไม่ได้ ไตร่ตรองว่าใครต้องท าอนัไหน และการ
ท่ีคนเราได้ท าในสิ่งท่ีต้องการท า จะช่วยได้
มากในการจดัการเลือกสรรแบง่ปัน ส่วนหน้าท่ี
อ่ืนๆ ท่ีสามารถผลดัเปล่ียนการท าหน้าท่ีได้ก็
ระบุลงไป ให้ตกลงในเป้าหมายร่วมกันว่าแต่
ละคนจะยอมรับการท าหน้าท่ีในสิ่งท่ีตนเอง
ต้องท า 

 

 

 

 

 
แปลโดย วีรณา สินสวสัดิ์ ฟอเรอร์ 
เรียบเรียงโดย โรส 
ท่ีมา: http://www.beobachter.ch/familie  

“โรคซึมเศร้า คือ ความไม่สบาย . . .  

ไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอ  

หรือ เป็นความผดิของใคร” 
โดย นพ.จิตริน ใจด ี

            จิตแพทย์ประจ าศนูย์จิตรักษ์กรุงเทพ รพ. กรุงเทพ 

 

ในช่วงนีก้ระแสสงัคมมีความต่ืนตวัให้ความส าคญักับ 
“โรคซึมเศร้า” มากขึน้ มีการพดูถึงเร่ืองนีก้นัในวงกว้าง
หลายๆคนต่างค้นหาข้อมูลต่างๆเก่ียวกับโรคซึมเศร้า 
ทัง้ท่ีมีน าเสนอในส่ือออนไลน์และในส่ือโทรทศัน์ บาง
ข้อมูลฟังดูแล้วน่าตกใจ ฟังดูน่ากลัว จนบางคนเร่ิม
สงสยัเกิดค าถามขึน้ในใจว่า “โรคซึมเศร้านัน้คืออะไร” 
“มีใครบ้างท่ีเส่ียงเป็นโรคซึมเศร้า” “ถ้าฉันเป็นโรค
ซมึเศร้าแล้วจะต้องท าอยา่งไร” ค าถามเหล่านีมี้ค าตอบ 
เด๋ียวจะขออธิบายเป็นภาษาท่ีง่ายๆต่อการท าความ
เข้าใจนะครับ 
 

 “ฉันแค่เศร้า หรือ เป็นโรคซึมเศร้า” 
 

อารมณ์เศร้านัน้เป็นอารมณ์พืน้ฐานของทกุๆคนอยู่แล้ว 
เราเช่ือว่าทุกคนเกิดมาต้องเคยเศร้า เคยเสียใจ  ส่วน
ใหญ่อารมณ์เศร้า มักเกิดตามหลังการสูญเสีย หรือ 
เม่ือบุคคลนัน้ต้องเผชิญปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้ว
หาทางแก้ไขไม่ได้  ในคนปกตินัน้อารมณ์เศร้าจะ
เป็นอยู่ไม่นาน จะค่อยๆดีขึน้เองและในท่ีสุดก็ปรับตวั
ได้ ท าใจได้ หลายคนสามารถพลิกวิกฤติเป็นโอกาส 
กลบัมาฮดึสู้แก้ไขในสิ่งท่ีท าให้เศร้าได้ส าเร็จ 
 



รวงข้าว/ ธนัวาคม 2557 
20 

ส่วน “โรคซึมเศร้า”นัน้ จะมีลกัษณะท่ีชดัเจนและเป็น
ยาวนานกว่า คือ จะมีอารมณ์ เศร้าหรืออารมณ์

หงุดหงิด ที่ เป็นมากและเป็นอยู่เกือบตลอดทัง้วัน 
ติดตอ่กนัเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ อาการไม่มี
แนวโน้มท่ีจะดีขึน้เอง ท าให้บกพร่องในเร่ืองการคิด 
การตัดสินใจ ไม่สามารถท าหน้าท่ีการงานหรือการ
เรียน ได้เหมาะสมดงัเดมิ 
บอ่ยครัง้คนท่ีเป็นโรคซึมเศร้ามกัจะไม่มีความสนใจใน
สิ่งตา่งๆรอบตวั เรียกง่ายๆว่า “ไม่อยากท าอะไรทัง้นัน้” 
“เบ่ือหน่ายไปหมด” รวมทัง้มีอาการต่างๆเหล่านี ้
ตามมาด้วย เชน่ 
1. กิน เปล่ียนไปจากเดิม เช่น เบื่ออาหาร กินข้าวไม่
อร่อย หรือบางคนเป็นตรงกนัข้าม คือ กินมากขึน้ ทัง้ๆ
ท่ีไม่หิว ท าให้มีน า้หนกัตวัเปล่ียนแปลงขึน้-ลง เกินกว่า
ร้อยละ 5 ใน 1 เดือน 
2. นอน เปล่ียนไปจากเดิม เช่น นอนไม่หลับ นอนได้
สัน้กวา่เดมิมาก มกัต่ืนก่อนเวลาต่ืนประจ าของตน หรือ 
บางคนจะนอนทัง้วนัโดยไมอ่ยากลกุไปท าอะไร 
3. ท่าทาง เปล่ียนไปจากเดิม เช่น เช่ืองช้า ซึม เก็บตวั 
หรือบางคนเป็นตรงกนัข้าม คือ กระสบักระส่าย กระวน
กระวาย รู้สกึอดึอดั 
4. รู้สึกอ่อนเพลีย เหมือนคนไม่มีเร่ียวแรงท่ีจะท า
อะไร หลายคนจะมีอาการปวดเม่ือยตามตวั ปวดหลัง 
ปวดศีรษะ 
5. สมาธิ ความจ าไม่ดี ท าให้ท างานผิดพลาดมากกว่า
ท่ีเคย ท าอะไรก็ไม่มัน่ใจทัง้ๆท่ีเป็นงานท่ีตนเคยท าอยู่
เป็นประจ า 
6. มีความคิดเชิงลบต่อตัวเองและโลกภายนอก เช่ือ
ว่าตวัเองเป็นคนไม่ดี ไม่คู่ควรกับสิ่งดีๆ คิดว่าไม่มีทาง
หรือคงไม่มีใครจะมาแก้ไขอะไรให้ดีขึน้ได้ ทัง้ๆท่ีก่อน
หน้านีก็้ไมเ่คยมีความคดิเชน่นีม้าก่อน  
7. มีความคิดเร่ืองการตายหรือการฆา่ตวัตายอยูซ่ า้ๆ 

“ความคิดเชิงลบแบบต าหนิตัวเองและความคิดย า้ๆ
ซ า้ๆเก่ียวกับการฆ่าตัวตายนี  ้เป็นอาการของโรค
ซึมเศร้า” เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองท่ีส าคญัมากเพราะ “คนส่วน
ใหญ่ท่ีมีอาการซึมเศร้านัน้ มกัจะไม่รู้อาการตวัเองหรือ
ถึง รู้ ก็ไม่มีเ ร่ียวแรงมากพอท่ีจะเดินไปหาตัวช่วย ” 
ดังนัน้หากคนใกล้ชิดและครอบครัวสังเกตได้ว่าคนท่ี
เรารักมีทา่ทีเศร้าๆหรือเปล่ียนไปจากเดมิ ก็ควรแสดง 
ท่าทีเข้าใจ ให้ก าลงัใจและช่วยเหลือให้ได้รับการรักษา
ท่ีถกูวิธี ก็จะท าให้ความคดิหรืออาการตา่งๆเหล่านีดี้ขึน้ 
 

ท าไมถงึเป็นโรคซึมเศร้า 

 

จากการศกึษาวิจยัในปัจจบุนัพบว่า “โรคซึมเศร้า” นัน้
สัมพันธ์กับระดบัของสารเคมีในสมองท่ีควบคุมเร่ือง
อารมณ์เศร้าเสียสมดลุไป โดยเฉพาะสารส่ือประสาทท่ี
ช่ือ “เซโรโทนิน” (serotonin) และ “นอร์เอพิเนฟริน” 
(norepinephrine) ดงันัน้เม่ือแพทย์ให้ยาไปปรับระดบั
สารเคมีในสมองจงึท าให้อาการซมึเศร้าดีขึน้ได้ 
 

จริงๆแล้ว “โรคซึมเศร้า” ยงัมีสาเหตกุารเกิดอีกหลาย
อย่าง ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีผู้ ป่วยควรพดูคยุท าความเข้าใจกับ
แพทย์ผู้ รักษาเพ่ือท่ีจะให้การรักษาได้ตรงจุด แต่ในท่ีนี ้
จะขอกล่าวในภาพรวมว่า “ทัศนคติของคนในสังคม
นัน้ถือเป็นเร่ืองส าคญัและมีผลกระทบตอ่บคุคลท่ีป่วย
เป็นโรคซึมเศร้า” พดูง่ายๆว่าหากเรามีญาติสนิทหรือ
คนท่ีรักป่วยเป็นโรคซึมเศร้า แล้วการท่ีเขาเหล่านัน้จะ
หายจากโรคนีไ้ด้ช้าหรือเร็วก็เป็นผลมาจากทศันคติของ
คนรอบข้างด้วยเชน่กนั 
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หลายครัง้ท่ีบคุคลท่ีป่วยด้วยโรคซึมเศร้านัน้ต้องเผชิญ
ศึก 2 ด้าน” ทัง้เจอกบัอารมณ์เศร้า ท่ีมาจากตวัโรคเอง
และยังต้องเผชิญกับแรงกดดนัจากครอบครัวและคน
ใกล้ชิด บางคนมกัจะมองว่า “โรคซึมเศร้านัน้ เป็นโรค
ท่ีเกิดจากความอ่อนแอ ความขีเ้กียจ” จนเผลอไป
วิพากษ์วิจารณ์หรือเอาความคิดของตวัเองไปตัดสิน
ผู้ ป่วย  บางคนอาจจะมองว่าโรคซึมเศร้าเป็นแค่เร่ือง
เล็กๆจึงมองข้ามไปและไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือดแูล บาง
คนอาจจะแนะน าให้ “อย่าคิดมาก” “ท าไมถึงยงัไม่หาย
สกัที ปัญหาแคนี่เ้อง” หรือรีบๆให้ค าแนะน าไปในสิ่งท่ี
ผู้ ป่ วยท า ไม่ ไ ด้ จ ริ ง ในขณะนั น้  ท่ า ทีต่ า ง ๆดัง ท่ี
ยกตวัอย่างมานี ้จะไม่เป็นผลดีต่อคนท่ีป่วยเป็นโรค
ซมึเศร้า 
 

ถ้าฉันเป็นโรคซึมเศร้าแล้วจะต้องท าอย่างไร 
 

อันดับแรก คือ ต้องปรับทัศนคติของตัวเองก่อนว่า 
“โรคซึมเศร้า” ก็เป็นเหมือนโรคอ่ืนทั่ วๆไป เช่น 
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เป็นสิ่ง ท่ีอาจ
เกิดขึน้ได้กับทุกคน และไม่ใช่เร่ืองน่าอายท่ีจะพูดคุย
เร่ืองนี ้กบัคนใกล้ชิดหรือคนท่ีไว้ใจ (ในประเทศไทยพบ
ผู้ ป่วยโรคซมึเศร้าประมาณร้อยละ 5)  
 

ยิ่งถ้าหากมีอาการมากๆ เช่น มีความคิดเร่ืองฆ่าตัว
ตาย หรือ บกพร่องในหน้าท่ีการงานท่ีรับผิดชอบ ก็ควร
รีบหาช่องทางรักษาดแูลใจของตวัเองเสียแตเ่นิ่นๆ เช่น 
ควรปรึกษาผู้ เช่ียวชาญในด้านนีโ้ดยเฉพาะนั่นก็คือ 
จิตแพทย์ นกัจิตวิทยา เป็นต้น 

 

ในปัจจุบัน มีแนวทางการ รักษาโรคซึม เศ ร้า ท่ี มี
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพดีอยูห่ลายวิธี เชน่ 

1. การักษาด้วยยา เป็นการให้ยาเพ่ือไปปรับ
สารเคมีในสมองท่ีคมุอารมณ์เศร้าให้กลบัสูภ่าวะสมดลุ 

 

2. การรักษาทางจิตใจ เป็นการรักษาท่ีเน้น
พูดคุยเพ่ือให้ผู้ ป่วยได้เข้าใจตนเองและปรับทัศนคต ิ
ปรับวิธีการมองตวัเองและฝึกทักษะต่างๆท่ีจะช่วยให้
เอาชนะอาการซมึเศร้าท่ีเป็นอยู ่

 

3.การท ากิจกรรม/พฤตกิรรมบ าบัด 
 

แนวทางการรักษาผู้ ป่วยโรคซึมเศร้านัน้ขึน้อยู่กับ
ประเภท และระดบัความรุนแรงของโรค ส่วนใหญ่แล้ว
การรักษาแบบควบคู่ไปด้วยกันระหว่าง การกินยา 
การรักษาทางจิตใจและการท าการท า กิจกรรม /
พฤตกิรรมบ าบดั จะให้ผลการรักษาท่ีดีท่ีสดุ แตอ่ย่างไร
ก็ตาม หากผู้ ป่วยได้รับความรัก ความเข้าใจ  จาก
บคุคลรอบข้างด้วยแล้ว ก็จะยิ่งเป็นตวักระตุ้นท่ีส าคญั
ท่ีจะท าให้หายจากโรคซมึเศร้าได้ในท่ีสดุ..... 
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ก่อนตะวันตกดิน 
โดย ก. ไตรค า 

เพราะมนษุย์ไม่สามารถฝืนเวลาและสงัขารของตวัเอง
ได้ เม่ือยงัมีลมหายใจก็ขอให้ยอมรับ...ว่าสกัวนัเราจะ
ก้าวเข้าสูว่ยัเกษียณ  

 
คณุป้าหน้าใสก็เช่นกัน ย้อนหลงัไปเม่ือ 2 ปีก่อน วนัท่ี 
24 ตุลาคม 2012 คุณป้าตัดสินใจหยุดท างาน 2 ปี 
ก่อนอายคุรบ 64 ปี  แม้จะอาลยังานท่ีเคยท ามาตลอด 
26 ปี แต่เม่ือตัดสินใจแล้ว ก็เดินหน้าต่อไป จึงติดต่อ 
Pensionskasse (PK)(ภ.เยอรมัน), Caisse de 
pension (ภ. ฝร่ังเศส) ปฏิบัติทุกอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบของการลาออกจากงาน 
 

เงนิบ านาญ ท่ีได้เรียก Überbrückungsrente  
(ภ.เยอรมนั) (ต่อไปจะใช้ค าย่อเรียกรายรับนีว้่า ÜR)
หรือ Rente de raccordement (ภ. ฝร่ังเศส) ส าหรับผู้
หยดุท างาน ก่อนอายคุรบเกษียณ เงินส่วนนีแ้ต่ละ PK 
ของแต่ละคน จะแตกต่างกัน เช่น ก าหนดอายุ หรือ
อาชีพ วา่จะได้รับก่ีเปอร์เซ็นต์ 

ยิ่ง PK ท่ีป้าเป็นสมาชิกอยู่แจ้งให้สมาชิกทราบว่า 
สมาชิกท่ีต้องการหยุดท างาน ก่อนอายุครบเกษียณใน
ปี 2017/2018 จะได้รับเงิน ÜR คร่ึงเดียว  
 

ท่านท่ีคิดจะหยดุท างานก่อนอายคุรบเกษียณ ปี 2019 
จะไม่ได้รับเงนิ ÜR นัน่คือ เป็นการบงัคบัให้คนท างาน
ต่อไป จนอายุครบเกษียณ ผู้ ท่ีอายุยงัน้อย เม่ือได้รับ
แจ้งข้อมลูใหมนี่ ้เร่ิมเครียดกนัแล้ว  
 

ถ้าท่านโชคดีมากๆ PK ท่ีท่านเป็นสมาชิกอยู่อาจจะ
ยงัให้สิทธิรับเงิน ÜR 
 

ผู้ ท่ีรับผิดชอบเร่ืองรายรับในครอบครัวน่ี  เขาเหน่ือย
มาก ท าอย่างไร เราจะประคับประครองให้ ชีวิต
ครอบครัวอยูไ่ปได้อยา่งราบร่ืน แตล่ะคนต้องท างานจน
หง่อมหรือ  
 

รายได้หล่นวูบลง แตมี่เวลาท าในสิ่งที่ตัวเองชอบ
มากขึน้ ไม่เป็นไรท างานมาตลอดชีวิตแล้ว บัดนีไ้ด้
เวลาท่ีจะพกัผ่อนบ้าง การมีเงินส ารองในครอบครัวจึง
ส าคญั 
 

ในวัยครบ 64 ปี ในวันท่ี 24 ตุลาคม 2014 ก็หมด
ระยะเวลาการจ่ายเงินจาก ÜR  แต่ได้รับเงินจาก AHV 
(เงินบ านาญเม่ืออายคุรบเกษียณ หญิง 64 ชาย 65 ปี)
มาแทน เพราะฉะนัน้ รายได้ ตอ่จากนีไ้ป คือ  
จาก PK (เงินสะสมจากการท างาน) + AHV (เงิน
สะสมเม่ือเกษียณ) 
 

คณุป้าหน้าใส ขอรับเป็นบ าบาญไปตลอดชีวิต ก็อยู่ได้
สบาย ไมต้่องขอเงินสงัคมสงเคราะห์ 
 

เน่ืองจากตัง้แตเ่กิดมา น่ีคือ ครัง้แรกในชีวิตท่ีเกษียณ 
(คนเราจะเกษียณ กันได้สกัก่ีครัง้ละหนอ) ในวนักรอก
แบบฟอร์ม  AHV ค าถามลงรายละเอียดมาก แตง่งาน
ไหม เคยแตง่มาก่ีครัง้ แตล่ะครัง้มีลกูหรือไม่มี แล้วฝ่าย
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ชายด้วย หลังจากนัน้ไปนั่งรอท่ีบ้าน เด๋ียวมีจดหมาย
ตอบมา  
 

อยากจะบอกว่า เม่ือหยดุท างาน รายได้ลดลงมาก 
จะมีสกัก่ีคนหนอ ท่ีรายได้เพิ่มขึน้ 
 

เม่ืออยู่ในวยัท่ีมีก าลังและสติปัญญา ในการประกอบ
อาชีพ การบริหารเงิน จึง เ ป็น เ ร่ืองส า คัญ  จะ
ประมาทไมไ่ด้เลย  ถึงแม้รัฐบาล จะไมส่ามารถท าให้ 
ทกุคนรวยเทา่กนัหมด แตป่ระเทศสวิตฯไม่มีคนจน  ทกุ
คนมีท่ีอยูอ่าศยั มีอาหารครบ 3 มือ้ ปัจจยัส่ี ห้า หก 
ได้มีตามต้องการ เจ็บป่วยได้รับการรักษาเทา่เทียมกนั 
 

ขอเน้น เพ่ือความเข้าใจท่ีถกูต้อง PK ในประเทศสวิตฯ 
มีมากกว่า 1,000 แห่ง เพราะฉะนัน้ นโยบายก็จะ
แตกต่างกัน นายจ้าง คือ ผู้ตกลงท าสญัญาในสิทธิ ท่ี
สมาชิกจะได้รับ 
 

ในวัย 64 ผ่านไปได้ไม่ก่ีวัน  บริษัทประกันสุขภาพ 
Krankenkasse (KK) การประกันนีช่ื้อ CURA ยงัส่ง
จดหมายมาแจ้งอีกวา่ เม่ือคณุป้าอายปุนูนีแ้ล้ว  
ขอแนะน าให้จา่ยคา่เบีย้ประกนัเพิ่มส าหรับผู้สงูอาย ุ  
ในอนาคตถ้าต้องการให้ Spitex มาดูแลท่ีบ้าน หรือ
ต้องไปอยู่บ้านพักคนชรา ประกันท่ีป้าหน้าใส  เป็น
สมาชิกอยูข่ณะนี ้จา่ยชว่ยบางสว่นเทา่นัน้  
ถ้าคุณป้าตกลง จะจ่ายเบีย้ประกันเพิ่มอีกเดือนละ 
41.40 ฟรังก์ ตัง้แต่บัดนีเ้ป็นต้นไป ทางเราจะรับท่าน
เป็นสมาชิกทันที โดยไม่ต้องมีการตรวจสุขภาพก่อน 
แตฟั่งก่อนนะป้า เม่ือป้าต้องใช้บริการ Spitex หรือต้อง
ไปอยู่บ้านพกัคนชรา ใน 720 วนัแรก ( ก็ 2 ปี 10 วนั )
ป้าต้องจา่ยเองนะ หลงัจากนัน้ CURA จงึจะจา่ยให้ 
น่าสนใจ จ่ายเพิ่มเดือนละ 41.40 ฟรังก์ แต่ต่อไปเม่ือ
เราต้องใช้บริการ เขาช่วยค่าใช้จ่ายวันละ 30 ฟรังก์ 
(900 ฟรังก์ตอ่เดือน) สาธุ ถึงแม้จะคุ้ม แต่ป้ายินดีจ่าย
เบีย้ประกนัไปนานๆ ไมอ่ยากใช้บริการเร็วหรอก  

คณุป้าหน้าใสเห็น KK – CURA เป็นเหมือนผ้ายนัต์ 
ป้องกัน ทิศเบือ้งบน เบือ้งล่าง เบือ้งซ้ายและขวา หน้า
และหลงั ไหนๆก็จ่ายเดือนละมากกว่า 700 ฟรังก์แล้ว 
เพิ่มอีกเล็กน้อยจะเป็นไรไป  
 

คา่ใช้จา่ยแตล่ะเดือนรออยู่มากมาย เพราะโลกทกุวนันี ้
ถกูขบัเคล่ือนไปด้วยทนุนิยม ความร ่ารวย มีไว้ส าหรับ
บางคน ไม่ใช่ทกุคน ป้าหน้าใส ขอใช้ชีวิตอย่างล่ืนไหล
ไปกับโลกนานๆ  ไม่อยากให้ตะวนัตกดินเลย แตมี่ใคร
บ้างจะท าเชน่นัน้ได้ 

 

 ฝากถึง... 
 

ก.ไตรค า นัน้เป็นใคร ฉนัใคร่รู้ 
ตดิตามอยู ่ "รวงข้าว" ไมห่า่งหาย 
เขียนคอลมัน์ สาระด ีมีมากมาย 
ชวนสนใจ หลายหลาก มากลีลา 

 

เร่ืองกฏหมาย ใกล้ตวั น ามาเขียน 
อีกบทเรียน เล่าขาน ช่างสรรหา 
เลา่สนกุ อา่นเพลินค า จ านรรจา 
อยากรู้วา่ ตวัตน เป็นเชน่ไร? 

  

ก.ไก่น า หน้ามา ช่างนา่สน 
ทัง้ชวนฉงน "ไตรค า" คือค าไหน? 
จะตดิตาม อา่นอกัษร ทกุตอนไป 
อยากมอบให้ คือ"ค าชม" นิยมคณุ 

            จาก..แฟนคลบั ก.ไตรค า  
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บอกกล่าว เล่าขาน... 
ชีวิตสาวไทยในต่างแดน 

โดย นภา หลนิ  

 

 

 

 

 

 

เ ม่ือประมาณสัก  30 ปีก่อน  ถ้าลูกสาวบ้านไหน
แตง่งานกนัสามีฝร่ัง  พ่อแม่จะต้องแอบๆช่ืนชมลกูสาว
ของตนเอง  เพราะชาวบ้านร้านถ่ิน เขายังมีทัศนคต ิ 
เหยียดสามีฝร่ังกันอยู่  แตปั่จจบุนัทศันคติกลบัหวักลบั
หางกันแล้ว  บ้านไหนไม่มีเขยฝร่ัง..บ้านนัน้ตกแบรนด์ 
ยงัพอมีบางครอบครัวท่ีหลงเหลืออยู่ ประเภทรังเกียจ
เขยฝร่ังอายชาวบ้านท่ีมีลูกเขยเป็นฝร่ัง  แต่...ขอเงิน
ลกูเขยฝร่ังใช้เป็นประจ า…! 

เมียฝร่ังรุ่นก่อนๆอาจจะมีความรู้ไม่มาก  แต่ปัจจุบัน
อย่าได้ดูแคลนนะเจ้าคะ  สาวไทยจบปริญญาตรี  
ปริญญาโท  และมีหลายคนท่ีจบปริญญาเอกมาเชียว  

สมยัก่อนการไปมีครอบครัวในตา่งแดน  เปรียบเหมือน
การไปขุดทอง  ซึ่งเป็นเร่ืองจริง หลายเปอร์เซ็นทีเดียว  
เพราะเป็นท่ีสงัเกตว่า  สาวคนไหนไปแต่งงานกับฝร่ัง  
เพียงชัว่พริบตาเดียว ฐานะทางบ้านเมืองไทยจะดีขึน้
แบบข้ามคืนทีเดียว  แตปั่จจุบนัอยากจะบอกว่า  หมด
ยุคขุดทองไปแล้ว  เหลือเพียงขีเ้ถ้ากับฝุ่ นเท่านัน้  คน
บ้านเราตกงานยังมีหนทางท ามาหากินแบบอ่ืนๆ  แต่
ฝร่ังตกงาน แย่ยิ่ งกว่าคนไทยหลายร้อยเท่า  เ ม่ือ

สมัยก่อนรัฐบาลมีเงินตกงานให้กินให้ใช้ฟรี  ปัจจุบัน
เลิกฝันไปได้เลย  กว่าจะได้เงินตกงานมาแต่ละบาท   
รัฐบาลตรวจสอบแบบมดก็รอดยาก 

ผู้ เขียนเคยเขียนบอกไปด้วยความปรารถนาดีมาแล้ว 
หลายตอ่หลายครัง้  แต่ไม่ได้ผล  บางครัง้ยงัโดนข้อหา
กนัท่าเข้าอีก  คราวนีเ้ลยต้องปรับเปล่ียนรูปแบบ  จาก
การแนะน าตกัเตือน มาเป็นบอกข่าวตามท่ีเห็นก็แล้ว
กนั  ฝร่ังตกงานสมยันีมี้หวัขีโ้กงเตรียมไว้แล้ว  พอรู้ตวั
ว่ า จ ะตกงานแ ล้ ว เ ต รี ยมหาแฟนสาว ไทยทาง
อินเตอร์เน็ต  ซึง่ไมใ่ชเ่ร่ืองยากเย็นอะไร  เพราะสาวไทย
ท่ีมีสามีขีเ้หล้าเมายา  ก าลงัเบื่อๆชีวิตคู่อยู่  มีฝร่ังโผล่
มา  เข้าเป้าเลย  แค่เขียนข้อความสองสามบรรทัด
เรียบร้อย  ฝ่ายชายหาเมียเอาไปท ามาหากินเลีย้งได้  
ฝ่ายหญิงก็นกึวา่บญุหลน่ทบั 

พอตกงานพวกเขาจะได้เงินชดเชยก้อนหนึ่ง  เอาเงิน
ก้อนสดุท้ายนัน้บินมาหาแฟนสาวไทยท่ีนดัไว้ ผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต  พากินพาเท่ียวแถมซือ้ทองค าให้สักหนึ่ง
เส้น  ค่าเคร่ืองบินพาเมียไทยกลับมาบ้านเกิด  พอ
มาถึงบ้านเกิดจากพ่อเทพบุตร  ก็กลายร่างมาเป็น
ปีศาจ  พาเมียไปท างานปัดกวาดเช็ดถ ู ท างานหาเลีย้ง  
สาวไทยท่ีจ าต้องมามีครอบครัวใหม่  ส่วนใหญ่แล้ว 
ต้องการเงินส่งมาเลีย้งดคูรอบครัว  มีน้อยรายนกัท่ีจะ
เกิดจากความรักแบบหนุม่สาว 

สาวไทยหลายคนต้องท างานหนัก  ครอบครัวทาง
เมืองไทยก็ต้องส่งเสีย  ภาระทัง้สองทางบีบคัน้อย่าง
หนัก  มีหลายคนท่ีหนีเสือดาว(สามีไทย)  มาปะเสือ
โคร่ง(สามีฝร่ัง) ท างานเช็ดถูรายได้ไม่เพียงพอจนต้อง
กลับไปท ามาหากิน..ทางเก่า เจ้าสามีตัวดีนั่นแหละ 
เจ้ากีเ้จ้าการ  พาไปท างาน เป็นผู้ จัดการให้เสร็จ  หา
แขกให้ รับเงินให้  เป็นผู้คุ้มครองดแูลผลประโยชน์ให้  
บางรายเปิดบ้านของตวัเองให้เมียรับแขก  บางรายมีรถ
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นอนเป็นท่ีท างาน  น่ีคือ ชะตากรรม ณ ปัจจุบนันีข้อง
สาวไทยหลายคน   เพราะค่านิยมแบบ ”เห็นช้างขี ้ 
ชอบขีต้ามช้าง”  ของสงัคมไทยยงัแก้ไมห่าย 
 

มาระยะปีสองปีมานี  ้มีสาวไทยฆ่าตัวตายบ่อยๆ  
สาเหตสุ่วนหนึ่งมาจากความกดดัน  ปัญหาชีวิตท่ีแก้
ไมต่ก  บางคนโชคดีมีเพ่ือนสนิทคอยชว่ยเหลือ  แตส่าว
ไทยหลายคนโชคร้ายไมมี่เพ่ือนสนิท  ไม่กล้าบอกกล่าว
เร่ืองราวของตนให้กบัใครฟัง  เพราะกลวัว่าคนอ่ืนจะรู้
ว่าตนมีอาชีพท่ีสงัคมไทยรังเกียจ  เวลามีปัญหาชีวิตก็
ได้แต่เก็บซ่อนไว้คนเดียว  เ ม่ือมีปัญหาหนักๆเข้า
ทางออกสุดท้ายคือ การฆ่าตวัตาย  จากเหตผุลหาเงิน
สนองความต้องการของคนทางบ้านไมไ่หว 

เร่ืองความรักความกตัญญู  ของคนไทยสาวไทยนัน้  
เป็นท่ียอมรับกนัไปทัว่สากลว่า..เป็นเลิศ  ตวัเองไปท า
มาหากินอยู่ในต่างแดน  จะมีความทุกข์ยากล าบาก
สายตัวแทบขาด  ค าน้อยไม่เคยปริปากให้ครอบครัว
ทางเมืองไทยรับรู้  ยามท่ีกลับไปเย่ียมบ้านจ าต้องท า
หน้าช่ืนอกตรม   พ่อแม่พ่ีน้องลูกหลานใครอยากจะได้
อะไร  อยากจะกินอาหารแบบไหน  สาวไทยซือ้หาให้
แบบไม่มีอัน้  พอกลับจากเย่ียมบ้านยากจนกันเป็นทิว
แถว  จนเป็นท่ีรู้ๆกนัว่า  มีเงินน้อยไม่มีสาวไทยคนไหน
อยากกลับบ้าน  เพราะรายจ่ายแต่ละวันในบ้านเกิด
มากมายนกั  สาวไทยหลานรายเล่นหวยเล่นแชร์เอาไว้  
ก็เพ่ือตอนกลบับ้าน น่ีแหละ  เร่ืองราวมนัเก่ียวโยงกัน
เป็นลกูโซ ่ สาวไทยเล่นแชร์ โกงแชร์กนั ก็เพราะ  ความ
อยูดี่กินดีของครอบครัวทางเมืองไทย  

มีน้องสาวไทยท่ีชอบพอกันรายหนึ่ง  โชควาสนาชะตา
ชีวิตของเธอ  ไม่ดีเหมือนคนอ่ืนๆเขา  เธอแต่งงานมา
กบัผู้ชายเยอรมนัท่ีไม่เอาไหน เพราะหลงัจากตกงาน 
พ่อคุณก็ไม่กระตือรือร้นออกหางานท าอีกเลย  สามี
ภรรยา ลกูอีกสอง พึ่งพาเงินตกงานมาหลายปี  จนใน

ท่ีสดุสาวไทยทนตอ่ไปไม่ไหว  เธอตดัสินใจหย่าขาดกบั
สามี  โดยหอบลูกออกมาท างานหาเลีย้งครอบครัวคน
เดียว  ด้วยเหตนีุเ้ธอเลยไม่มีเงินพอท่ีจะส่งเสียไปทาง
บ้าน  ทกุวนันีต้ าแหนง่ท่ีพอ่แมต่ัง้ให้ คือ ลูกอกตัญญู   

ทุกครัง้ท่ีเธอได้รับจดหมายจากทางบ้าน   เธอจะต้อง
ถือจดหมายมานัง่ร้องไห้ ด้วยค าประนามจากคนใน
ครอบครัว “พ่อแม่ขอเงินมาก่ีครัง้ก่ีหน มึงก็ว่าไม่มี  มา
อยู่เมืองนอกท าไมถึงยากจน  หรือมีแต่ใจแคลื่มพ่อแม ่ 
ดลูกูสาวบ้านอ่ืนสิ เขาส่งเงินมาให้พ่อแม่กินใช้อย่างไม่
ต้องล าบาก  ลกูสาวเพ่ือนบ้านแคไ่ปขายส้มต าในเมือง  
เขายังมีเงินส่งให้พ่อแม่กิน  น่ีมึงไปอยู่ถึงเมืองนอก
เมืองนา  ไปสบายแล้วลืมพ่อลืมแม่  คนอกตญัญูท า
อะไรก็ไมป่ระสบความส าเร็จ”  ปากของพ่อแม่จะต้องมี
ไว้ส าหรับอวยพรลกู  แตน่ี่เขาแชง่ลกู 

เนือ้ความในจดหมาย  มันท าร้ายจิตใจคนอ่านอย่าง
แรง  มีทัง้ต่อว่าต่อขานดดุ่าแช่งชกัสารพัน  ผู้ เขียนนึก
ไมถ่ึงวา่  คนเป็นพอ่แมท่ าไม คดิลบกบัลกูของตวัเองได้
มากขนาดนัน้  ท าไมไม่ย้อนกลับไปคิดดูว่า  ลูกสาว
น่าจะมีความเป็นอยู่ท่ีล าบากมาก  ลูกอยู่ไกลแบบหัว
เดียวกระเทียมลีบ  คนเป็นพ่อเป็นแม่น่าจะคิดเป็นห่วง
ลกูบ้าง  ท าไมคิดเป็นแคว่่า  คนมาอยู่เมืองนอกจะต้อง
ร ่ารวยไปเสียทกุคน  พ่อแม่แบบนีจ้ะต้องเห็นโรงศพลูก
เสียก่อน  ถึงจะหลัง่น า้ตา...!  

 

สาวไทยทัง้หลาย รู้จกัรัก และหาสิ่งท่ีดีให้กบัชีวิตตวัเอง
บ้างได้ไหม..... 
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ถามมา ตอบไป 
โดยพี่หญิงไทย 

    
การให้ค าปรึกษา 

สมาคมหญิงไทยเพ่ือหญิงไทย ให้บริการตอบปัญหา
ทั่ว ไปทาง โทรศัพ ท์  ปัญหาส่ วนใหญ่ คือ ปัญหา
ครอบครัว เราเป็นเพียงด่านแรกท่ีเพ่ือนๆสามารถปรับ
ทุกข์ เราพูดภาษาเดียวกัน และเราช่วยได้เพียงให้
ค าแนะน าว่าจะสามารถไปติดต่อหน่วยงานท่ีจะ
ชว่ยเหลือขัน้ตอ่ไป ท่ีไหน อยา่งไร  
 

สวิตเซอร์แลนด์ มีหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ 
(Sozialberatung, Consultation social, Social 
counselling) ในทุกอ าเภอ มีเจ้าหน้าท่ีบริการให้
ค าปรึกษาและช่วยเหลือปัญหาครอบครัว โดยท่ีไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ทุกคนท่ีอาศัยในสวิตฯ มีสิทธิใช้บริการนี ้
การช่วยเหลือครอบคลุมในเร่ืองปัญหาท่ีอยู่อาศัย 
เศรษฐกิจ การท างาน สุขภาพ ปัญหาครอบครัว เม่ือ
สามีไล่ออกจากบ้าน เม่ือถูกท าร้าย หรือไม่ได้รับค่า
เลีย้งดขูองลกู (กรณีหยา่ร้าง)  
 

ดังนัน้ อาศัยอยู่ในอ าเภอใด ให้หาข้อมูลหน่วยงาน
สังคมสงเคราะห์ซึ่งอยู่ใกล้บ้านท่ีสุด เผ่ือไว้กรณีท่ี
ต้องการความช่วยเหลือ และสิ่งส าคัญ คือโอกาสท่ีจะ
เรียนภาษาท่ีใช้ในอ าเภอนัน้ๆเพ่ือประโยชน์ในการ
ส่ือสารกบัเจ้าหน้าท่ี    

 

ข้อที่ต้องค านึง คือ เราจะไม่ลงลายมือช่ือในเอกสาร
ใดๆ ถ้าไม่เข้าใจเนือ้ความในเอกสารนัน้ ทัง้เอกสาร
จากเจ้าหน้าท่ี หรือจากสามี  
 

ปัญหาที่ถามบ่อยที่สุด คือ เร่ืองหย่าร้าง ถ้าต้องการ
หย่า จะเร่ิมที่ไหนก่อนดี ต้องท าอยา่งไร 
 

เม่ือมีคู่ชีวิต ทุกคนต่างเช่ือมั่นในความรักท่ีมั่นคง ยืน
ยาว แต่ความไม่แน่นอน ย่อมเกิดได้เสมอ ปัญหามีไว้
เพ่ือแก้ ไมไ่ด้มีไว้ให้เป็น แตจ่ะแก้อย่างไร  ค าถามผ่าน
ฮอทไลน์มากกว่า 50 เปอร์เซนต์ เป็นปัญหาการ
หยา่ร้าง  ในฉบบัก่อนได้เลา่ถึง การหย่าร้างของคูส่มรส
ซึ่งแต่งงานกันเพียง 1-2 ปี เม่ือหย่าแล้วส่วนใหญ่ต้อง
กลบัเมืองไทย เพราะไมไ่ด้รับการตอ่ใบอนญุาตพ านกั  
เม่ือมีปัญหากับคู่สมรส จนถึงจุดท่ีไม่อยากใช้ชีวิต
ร่วมกนัแล้ว ไม่ว่าจะเป็นตามความต้องการทัง้สองฝ่าย 
หรือจากเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ในกรณีท่ีฝ่ายหนึ่งไม่
ยินยอมหย่า จะท าอย่างไร เราสามารถขอท าเร่ือง
แยกกันอยู่   
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือแยกกันแล้วครบ 2 ปี เราจึงจะฟ้องหย่าได้ การ
แยกกันอยู่จะต้องท าสญัญาการแยกอยู่ ซึ่งมีข้อตกลง 
ในเร่ือง ท่ีพกัอาศยั การแบ่งเคร่ืองใช้ในครัวเรือน เร่ือง
ค่าใช้จ่าย และถ้ามีลูก ก็เป็นเร่ืองสิทธิปกครอง เร่ือง
การเย่ียมลูก เราจะไม่แยกกัน โดยท่ียังไม่ได้ท า
สญัญาแยกให้เรียบร้อย 
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เม่ือสามีไม่ยินยอมหย่า เราจึงต้องไปเร่ิมด าเนินเร่ือง
ด้วยตนเอง ค าถามคือ จะไปเร่ิมที่จุดใด   
 

จุดแรก ท่ีเราสามารถขอความช่วยเหลือเพ่ือปรึกษา 
และขอให้เขาช่วยพูดคยุกับสามี เพ่ือหาทางตกลงกัน 
คือ หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ที่อ าเภอ  ซึ่งมี
เจ้าหน้าท่ีบริการให้ค าปรึกษา และช่วยเหลือปัญหา
ครอบครัว โดยท่ีไมเ่สียคา่ใช้จ่าย และถ้าทัง้สองฝ่ายตก
ลงกันได้อย่างสันติ เจ้าหน้าท่ีจะช่วยเขียนสัญญา
แยกกนัอยู ่ 
 

แต่ถ้าไม่ส าเร็จในขัน้นี ้ก็จ าเป็นต้องใช้ทนาย ซึ่งมี
คา่ใช้จา่ยสงู (เพราะกว่าจะเขียนสญัญาแยกอยู่ให้แล้ว
เสร็จ ด าเนินเร่ืองขออนุมัติจากศาล ทนายอาจต้องใช้
เวลาท างาน ระหว่าง 10-20 ชัว่โมง และคิดค่าท างาน
ระหว่าง 250-400 สวิสฟรังค์ตอ่ชัว่โมง) และถ้ามีความ
ขดัแย้งระหวา่งคูก่รณี ก็ใช้เวลานานมากขึน้  
 

การไปปรึกษาเจ้าหน้าท่ีสังคมสงเคราะห์ หรือทนาย 
จะต้องเตรียมเอกสารทรัพย์สินและรายได้ อันได้แก่ 
ใบรับรองเงินเดือนย้อนหลังอย่างน้อย 1 ปี ใบแจ้ง
รายการเสียภาษีของปีท่ีผา่นมา ส าเนาบญัชีธนาคาร  
 

เม่ือมาถึงจดุนีแ้ล้ว เราต้องเข้มแข็ง แก้ไขปัญหาอย่างมี
สต ิไมมี่สิ่งใดยัง่ยืน แม้ความทกุข์ เม่ือมาแล้วก็ไป  
 

 
 
 

ปฏิทินกิจกรรม 

วันเสาร์ 
ที่ 16 พฤษภาคม 2015 

งานประชมุสามญั
ประจ าปี และงานเปิดตวั
หนงัสือคูมื่อ “เส้นทางสู่
สวิตเซอร์แลนด”์ 

วันอาทติย์ 
ที่ 6 กันยายน 2015 

งานวนัสงัสรรค์ครอบครัว

หญิงไทย ท่ี Pfrundhaus 

Kirchlindach 
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คา่บ ารุงสมาชิก รายบคุคล กลุม่ ชมรม ห้างร้านและ
องค์กรตา่งๆ ปีละ 50 ฟรังค์สวิส  
ทา่นจะได้รับวารสารรวงข้าว 3 ฉบบัตอ่ปี เข้าร่วม
สมัมนา ร่วมกิจกรรมตา่งๆ รวมทัง้ได้รับข้อมลูความรู้
ตา่งๆ โดยมีคา่สมาชิกเป็นรายได้ ท่ีสมาคมฯน ามาใช้
ในการจดัท าเอกสารและกิจกรรมตา่งๆส าหรับสมาชิก  
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อรัญญา อูดรี   อาศยัอยู่ที ่Bern   ท าหนา้ที ่เหรญัญกิ 

จะเรียกวา่เป็นการตกกระได พลอยโจนก็ได้คะ่ ตวัเองไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ เพ่ือ 
ก่อตัง้สมาคมฯ แตเ่น่ืองจากสมาคมฯ ต้องหาสถานท่ีประชมุ จงึใช้ท่ีท างานของดิฉนั 
เป็นสถานท่ี ในการพบปะพดูคยุ และน่ีคือจดุเร่ิมต้นของการท างานจิตอาสา ในเม่ือ 
โอกาสมาอยู่ตรงหน้า จะน่ิงเฉยก็กระไรอยู่ ดิฉนัจงึเร่ิมต้นด้วยการ เป็นคนจดบนัทกึ 
และรายงานการประชมุ ดแูลฝ่ายศิลป์ เช่นแผ่นพบั หนงัสือคูม่ือฯ บรรณาธิการ 
วารสารรวงข้าว ประชาสมัพนัธ์ พิธีกร วิทยากรบรรยาย และสดุท้ายคือเหรัญญิก 
จากความไม่ได้ตัง้ใจกลายมาเป็นความรัก ความภาคภูมิใจ ท่ีได้มี   โอกาสท าอะไรๆ 
เพ่ือประโยชน์แก่พ่ีน้องชาวไทย  

ในวาระดิถีขึน้ปีใหม ่ขอให้ทกุทา่นมีแตค่วามสขุ สขุภาพแข็งแรง  และขอให้เป็นผู้มีสต ิไมว่า่จะท าการสิ่งใด ขอให้
เป็นผู้ขวนขวายหาความรู้ (จากรวงข้าว) เพ่ือเป็นอาภรณ์ติดตวัท่านตลอด 
 

ด้วยรักจากใจ คณะกรรมการสมาคมหญิงไทยเพือ่หญิงไทย 
สวสัดีคะ่ สมาชิกท่ีรักทกุท่าน ในโอกาสท่ีรวงข้าวฉบบันี ้เป็นฉบบัส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พวกเราคณะกรรมการ

จงึอยากสง่ค าอวยพรผา่นตวัหนงัสือมายงัสมาชิก และถือเป็นโอกาสอนัดีท่ีจะได้แนะน าให้สมาชิก รู้จกัหน้า และรู้ว่า

พวกเราเป็นใครมาจากไหนกนับ้าง เพราะในช่วงระยะ 3 ปี ท่ีผ่านมา สมาคมฯ มีคณะกรรมการเก่าลาออกไป และมี

น้องหน้าใหม่ๆวยัใสๆเข้ามา ด้วยจิตอาสา ตามเจตนารมณ์ ท่ีพ่ีๆรุ่นเก่าๆ ได้สร้างไว้ เผ่ือไปพบเจอกันท่ีไหน จะได้

ทกัทาย และเรียกใช้ได้ถูก  ถึงแม้ว่าเร่ืองการศึกษา หน้าท่ีการงาน  และต าแหน่งตา่งๆ จะเป็นเพียงสิ่งสมมุติ ไม่ใช่

สาระส าคัญ แต่เพ่ือสร้างความมั่นใจ ให้กับสมาชิก ว่าพวกเราก็พอมีพืน้ฐาน ท่ีคิดว่าน่าจะน ามาใช้ในการรับใช้

สมาชิกได้ คะ่.. 

 

จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต อยู่ท ี ่Burgdorf/BE 

เดินผ่านมหาวิทยาลยัโลก มานานกาล ปัจจบุนัยงัศกึษาโลกใบนี ้ และคงต้องศกึษาจนกวา่
จะหมดลมหายใจ มีสมาคมหญิงไทยเพ่ือหญิงไทยเป็นสว่นหนึง่ของชีวิต เพ่ือรับใช้ทัว่ไป 
หวงัวา่จะเป็นประโยชน์แก่เพ่ือนพ้องน้องพ่ีชาวไทยและครอบครัว  ถ้าไมม่ีประโยชน์เม่ือใด 
ก็เตือนกนัได้นะคะ 
ขอฝากข้อคิด “ให้อภัยเม่ือใด ความสุขเกดิเม่ือนัน้”  

 

 
กวัุลยา รีเดอร์   อยู่ที ่Kirchlindach/BE  
“Peace on Earth”  ขอให้ทุกท่านมีความสุขกาย สุขใจค่ะ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



รวงข้าว/ ธนัวาคม 2557 
29 

 

 

    

   กัลยา ฟิงค์ อยูท่ี่ Kerzers/FR ท าหน้าท่ีประชาสมัพนัธ์ให้สมาคมฯ  
   งานปัจจบุนั Stock coordinator , CK  Watch and Jewelry Co.Ltd 
   มีคตปิระจ าใจวา่  “ จงคิดทกุค าท่ีพดู แตอ่ยา่พดูทกุค าท่ีคดิ” 
   ปีใหมนี่ ้“ ขอให้สมาชิกทกุทา่นมีความสขุ…ขอให้ปีใหมน่ าพาความสขุใหม่ๆ  มาสูชี่วิต   
   ขอให้เป็นปีท่ีเตม็ไปด้วยความสขุ ” 
 

ญาณพชั ดินเน ่อยูเ่มือง Echandens/VD  ท าหน้าท่ีรักษาการเลขานกุาร 
ตอนนีเ้ป็นแม่บ้าน ดแูลครอบครัว จบการศกึษา Post Graduate Diploma in Hotel 
Management สวิตเซอร์แลนด์  
คติประจ าใจ คือ ”อยู่กบัปัจจบุนั” ปีหน้านีจ้ะอยูช่ว่ยงานของสมาคมหญิงไทยตอ่ไป 
”ในวาระดิถีขึน้ปีใหม ่ขออ านาจคณุพระศรีรัตนตรัย จงดลบนัดาลให้สมาชิกหญิงไทย 
และครอบครัว พบแตค่วามสขุ ความเจริญตลอดไปคะ่” 

  

 

กหุลาบ ไทรโพธ์ิภู่   อยู่ที ่Unterseen(ตดิกบั Interlaken)/BE  

อาชีพแมบ้่าน และอาสาสมคัรทัว่ไป   
จบพยาบาลศาสตร์ วิทยาลยัพยาบาลสภากาชาดไทย  ปริญญาโท พฒันาสงัคม  
เอกวิจยัพฤตกิรรมกบัการพฒันา(นิด้า) มาได้ 10 ปี แตก็่ยงัพฒันาตวัเองได้ไมถ่ึงไหน   
มีคติประจ าใจ… “หิริ โอตปัปะ” ... 

    “ปีใหมนี่ ้ขอให้ทกุทา่น พบหนทาง ในการมีชีวิตท่ีเบาสบายนะคะ ”  
 

    พรพรรณ ธรรมาภิรักษ์ เวงเงอร์  อยู่ที ่Utzenstorf/BE   
   ท าหน้าท่ีชว่ยงานทะเบียนในสมาคมฯ และก าลงัเรียนรู้งานด้านบญัชี 
   งานปัจจบุนั Delta Energy Systems (Switzerland)  AG  
   อยูฝ่่าย Customer Support & Logistics Coordinator, Supply Chain    
   จบปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน และการธนาคาร มหาวิทยาลยั  
   รามค าแหง ...คติประจ าใจ คือ “ซ่ือสตัย์ สจุริต ตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน”   
   ปีหน้านีจ้ะขออยูช่ว่ยงานสมาคมหญิงไทยฯตอ่ไป และเรียนภาษาเพิ่มเตมิ 
   เพ่ือใช้ในหน้าท่ีการงาน   
  ปีใหม่นี“้ขอให้ทกุทา่นมีความสขุ คิดหวงัสิ่งใด ขอให้ได้ดัง่ท่ี ปรารถนา และ 
   ขอให้ทกุทา่นพบแตส่ิ่งดีดีตลอดไปคะ่ ” 
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จากสมาชิก.....ครั้งแรกกับงาน วันสังสรรค์ครอบครัวหญิงไทย 
 

วันอาทติย์แรกของเดือนกนัยายนของทกุปีจะมีงาน วนัสงัสรรค์ครอบครัวหญิงไทย ท่ีจดัโดยสมาคมหญิงไทย จดัมา
เป็นปีท่ี 9 แล้ว ฉันเพิ่งมีโอกาสไปร่วมงานเป็นครัง้แรก อยากไปร่วมงาน เพราะอยากรู้จักสมาคมไทยใน
สวิตเซอร์แลนด์ให้ดียิ่งขึน้ ตอนแรกท่ีรู้วนัก็ไม่มัน่ใจนกัว่าจะว่าง แตพ่อคณุป้าท่ีรู้จกักนัซึ่งเป็นกรรมการของสมาคมฯ 
มาขอให้ลูกสาวตวัเล็กไปเล่นไวโอลินในงานด้วย ฉันก็รีบเคลียร์ตัวให้ว่าง ตอนที่ถามลูกสาวว่า อยากจะไปเล่น
ไวโอลินโชว์ให้คนฟังไหม เล่นเพลงไทยสักสองเพลงก็พอ คนตวัเล็กบอกว่าไม่เอา ขอเล่นส่ีเพลง ฉันรู้สึกดีใจท่ีลูก
อยากไปเล่นไวโอลิน แม้จะเรียนไวโอลินมาไม่นานนกั แตช่่วงนีเ้ป็นช่วงท่ีเขาอยากเล่น อยากโชว์ หากมีโอกาสฉันก็
อยากสนบัสนุนให้ลกูได้ท าในสิ่งท่ีเขารัก ฉันเอ่ยปากชวนพ่อของลกูไปด้วย เขาท าท่าอิดออดไม่อยากไป เพราะกลวั
จะท าตวัไม่ถูก ไม่รู้จักใคร ไม่รู้จะคุยกับใคร เกรงจะต้องนั่งหง่าวคนเดียว แต่พอลูกสาวอ้อนขอให้ไปดูตนเองเล่น
ไวโอลิน พอ่ก็ยอมไปแตโ่ดยดี 
ฉันท าข้าวเหนียวสุกๆ ดิบๆ ไปร่วมงานหนึ่งกล่อง และไก่ทอดอีกหนึ่งจาน ไปถึงเห็นอาหารอลงัการวางเต็มโต๊ะยาว 
อาหารมาจากทกุภาค สง่กลิ่นหอมจนพยาธิในท้องฉนัเร่ิมครวญ รู้สกึกระดากๆ ตอนเอาอาหารของตวัเองไปวางรวมๆ 
กบัอาหารคนอ่ืน  อาหารอร่อยมาก ฉันกินจนลืมว่าตวัเองก าลงัลดน า้หนกั(ปลอบตวัเองว่าไม่เป็นไรอร่อยแบบนีห้า
กินได้ง่ายๆ ท่ีไหนเลา่) ตอนจะกลบัพ่ีๆ สมาชิกสมาคมฯ ท่ีท าอาหารอร่อยๆ มา เขาห่ออาหารให้ฉันเอากลบับ้านด้วย 
อาหารท่ีห่อให้ฉัน มนัมากกว่าท่ีฉันเอาไปด้วยซ า้ ฉันรับมาอย่างเต็มใจ (และดีใจของอร่อยๆ ฟรีๆ มีหรือจะปฏิเสธ)  
แม้จะเขินๆ กบัอาหารของตนเองอยูบ้่าง แตอ่ยา่งน้อยฉนัก็ได้แสดงให้เห็นว่า แม้ฉันจะท าอาหารห่วยแตกเพียงใด ฉัน
ก็ไมไ่ด้เอาเปรียบใคร ฉนัต่ืนเช้าท าอาหารไปเหมือนคนอ่ืนๆ เพียงแตอ่าหารของฉนัมนัเหลือกลบัมาเทา่เดมิแคน่ัน้เอง 
อยากขอบคุณคณะกรรมการสมาคมหญิงไทย และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง งานนีส้นุกสนานได้ทัง้สาระ
และบนัเทิง ฉนัรู้สกึดีใจจริงๆ ท่ีได้ไปร่วมงาน เพราะมีผลสะท้อนกลบัมาหาตวัฉันเองหลายอย่าง ฉันได้รู้จกัเพ่ือนใหม ่
ได้เห็นการท างาน ได้รู้จกัคณะกรรมการท่ีท างาน "จิตอาสา" หลายท่าน ได้รู้จกัหญิงไทยในต่างแดนท่ีเก่งๆ ท างาน
อย่างเสียสละโดยไม่หวงัผลตอบแทน ฉันรู้สึกช่ืนชมเป็นอย่างมาก การได้เห็นได้สมัผสั ท าให้ตวัเองเปล่ียนทศันคติ
และมมุมองในการใช้ชีวิต ดีใจท่ีได้เป็นสว่นเล็กๆ สว่นหนึง่ในการท างานเพ่ือคนอ่ืน 
ในส่วนของสามี เขาได้เห็นอะไรใหม่ๆ  ได้รู้จกักลุม่หญิงไทยท่ีมีความสามารถ และท างานเพ่ือสว่นรวม เขา 
ได้ชิมอาหารแปลกๆ อร่อยๆ ท่ีภรรยาไม่เคยท าให้กิน(เพราะท าไม่เป็นฮ่าๆๆ) ได้รู้จกัเพ่ือนใหม่ท่ีพดูคยุกนัอย่างถกูคอ 
แลกเปล่ียนประสบการณ์กนัอยา่งออกรสออกชาต ิคาดวา่คราวหน้าถึงฉนัจะไมช่วนเขาก็คงขอตามไปด้วย  
ส่วนลูกสาวตวัน้อยไปเล่นไวโอลิน ได้รางวลั คือเสียงช่ืนชม (ท่ีชมตอ่มาถึงพ่อกบัแม่ด้วย ท าเอาพ่อหน้าบานเชียว 
ส่วนแม่หน้าบานเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว) และยงัมีเงินคา่ขนมท่ี ป้าๆ น้าๆ ให้มาด้วยน า้ใจ มากมายเกินกว่าท่ีเด็กคน
หนึ่งจะคาดคิด แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นส าคญั สิ่งท่ีได้รับเป็นเพียงผลพลอยได้ สาระคือ ความกล้าแสดงออก ความ
สนกุสนานเตม็อกเตม็ใจเลน่ มนัชว่ยตอกย า้ว่า "ฉันไม่ได้บังคับให้ลูกต้องท า" และฉันยงัได้สอนลกูด้วยว่า ไม่ใช่ว่า
การเล่นไวโอลินโชว์ จะได้เงินแบบนีทุ้กครัง้ เพราะสิ่งท่ีได้จากการเล่นไวโอลิน คือ ท าให้ตวัเองมีความสขุ และท าให้
คนอ่ืนมีความสขุไปด้วย    
จาก...แมล่ิซา่ 


