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บทบรรณาธิ การ
สวัสดีคะ่ ท่านผู้อา่ นที่รัก
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั พ่อหลวงของพวกเรา
ชาวไทย ชุม ชนไทยในยุโ รปจึง ได้ ร วมตัว กัน เพื่ อ จัด งานถวายพระพรขึน้ เป็ นครั ง้ แรก ที่
สวิตเซอร์ แลนด์ รวงข้ าวฉบับนี ้ จึงขอนาเรื่ องราวของพระองค์ท่าน เมื่อครัง้ ที่ พระองค์ทรง
ประทับอยูท่ ี่สวิตฯ ในมุมมองของนักเขียนมืออาชีพ ซึง่ ขณะนี ้อาศัยอยูใ่ นสวิตฯ
รวงข้ าวยังได้ รับเกี ยรติจากนักเขียนรุ่ นเก่า ในนามปากกา นภา หลิน ที่เคยเขียนเรื่ องราวลงในหนังสือพิมพ์มติชน
คูส่ ร้ างคูส่ ม ฯลฯ มาเขียนเรื่ องราวชีวิตสาวไทยในต่างแดน ให้ พวกเราได้ รับรู้ในอีกแง่มมุ หนึ่ง เพื่อคนที่อยู่ข้างหลังจะ
ได้ เข้ าใจพวกเธอบ้ าง และท่านจะมาเป็ นนักเขียนประจาของรวงข้ าวด้ วย โปรดติดตามกันนะคะ
ยังมีบทสัมภาษณ์พิเศษจากเจ้ าหน้ าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น มาเล่าเรื่ องราวต่างๆ จากเริ่มต้ น จนเกษียณ
เรื่ องสุขภาพ ก็ไม่น้อยหน้ า ฉบับนี ้จะได้ พบกับงานเขียนของคุณหมอจิตแพทย์ ซึ่งจะทาให้ เราเข้ าใจความเป็ นไปของ
โรคซึมเศร้ า มากขึ ้น เพื่อประโยชน์แก่ตวั เราเองและคนรอบข้ าง เพราะขณะนี ้โรคนี ้กาลังฮิตค่ะ มีเรื่ องราวจากนักเขียน
หน้ าเก่า กับเรื่ องราวทังสนุ
้ กสนาน ทังให้
้ แง่คดิ และสาระน่ารู้มากมายเช่นเคย
ดิฉันขอส่งท้ ายปี เก่าและมอบเป็ นของขวัญปี ใหม่แด่ท่านผู้อ่านด้ วย จดหมายธรรมะคาสอนที่ในหลวงทรงมอบให้
สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ และสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ ทรงโปรดเกล้ าฯ ให้ นาเผยแพร่ ....

ลูกพ่ อ...
ในพื ้นแผ่นดินนี ้ ทุกสิ่งเป็ นของคูก่ นั มาโดยตลอด มีความมืดและความสว่าง ความดีและความชัว่ ถ้ าให้ เลือกในสิ่งที่
ตนชอบแล้ ว ทุกคนปรารถนาความสว่าง ปรารถนาความดีด้วยกันทุกคน แต่ความปรารถนานันจั
้ กสาเร็จลงได้ จักต้ อง
มีวิธีที่จกั ดาเนินให้ ไปถึงความสว่าง หรื อ ความดีนนั ้ ทางที่จกั ต้ องไปให้ ถึงความดีก็คือ รั กผู้อ่ ืน เพราะความรักผู้อื่น
สามารถแก้ ปัญหาได้ ทกุ ปั ญหา!!! ถ้ าให้ โลกมีแต่ความสุขและเกิดสันติภาพ ความรักผู้อื่นจักเกิดขึ ้นได้
พ่ อขอบอกลูกดังนี ้...
1. ขอให้ ลกู มองผู้อื่นว่า เป็ นเพื่อนเกิด เพื่อนแก่ เพื่อนเจ็บ เพื่อนตายด้ วยกัน ทังหมดทั
้
งสิ
้ ้น ไม่วา่ อดีต...ปั จจุบนั ...
อนาคต
2. มองโลกในแง่ดี และจะให้ ดียิ่งขึ ้น ควรมองโลกจากความเป็ นจริงอันจักเป็ นทางแก้ ปัญหาอย่างถูกต้ อง และ
เหมาะสม
3. มีความสันโดษ คือ มีความพอใจเป็ นพื ้นฐานของจิตใจ พอใจตามมีตามได้ คือ ได้ อย่างไร ก็เอาอย่างนัน้
ไม่ยดึ ติด ขอให้ คดิ ว่ามีก็ดี ไม่มีก็ได้ พอใจตามกาลัง คือ มีน้อยก็พอใจตามที่ได้ น้อย ไม่เป็ นอึง่ อ่างพองลม
จะเกิดความเดือดร้ อนในภายหลัง พอใจตามสมควร คือ ทางานให้ มีความพอใจเหมาะสมแก่งาน
ให้ ดารงชีพให้ เหมาะสมแก่ฐานะของตน
4. มีความมัน่ คงแห่งจิต คือ ให้ มองเห็นโทษของความเกียจคร้ าน และมองเห็นคุณประโยชน์ของความเพียร
และเมื่อเกิดสิ่งที่ไม่พงึ ปรารถนาให้ ภาวนาว่า...มีลาภมียศ สุขทุกข์ปรากฏ สรรเสริญนินทา เสื่อมลาภเสื่อมยศ
เป็ นกฎธรรมดา อย่ามัวโศกา นึกว่า "ชัง่ มัน"....
ด้ วยความปรารถนาดี...กุหลาบ ไทรโพธิ์ภู่ (saipopoo@gmx.ch ส่งเรื่ องราว คาติชม กันมาได้ นะคะ)
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สารจากประธาน
สวัสดีคะ่ เพื่อนพ้ องน้ องพี่ชาวไทยในสวิตฯ ทุกคน
รวงข้ าวฉบับ เดื อ นธั น วาคม เดื อ นซึ่ ง ชนชาวไทยทุ ก หนแห่ ง พร้ อมใจกั น ร าลึ ก ถึ ง วัน เฉลิ ม พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั เราชาวไทยมีความภูมิใจในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย์ รักความเป็ นไทย รัก
และรักษ์วฒ
ั นธรรมไทย ภาษาไทย เราคงไม่ภมู ิใจถ้ าอยู่ตา่ งประเทศหลายปี พูดไทยไม่ชดั ไม่อยากคบคนไทย แต่เรา
จะรักสามัคคี ช่วยเหลื อซึ่งกันและกันตามโอกาส ถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทยให้ แก่ลูกหลานเชื ้อชาติไทย
สืบไป
เดือนธันวาคมนี ้ เป็ นโอกาสซึ่งปวงชนชาวไทย จะได้ แสดงความกตัญญูกตเวทีน้อมราลึกในพระมหากรุ ณาธิคุณ
และแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็ นสักการะแด่พระองค์ทา่ น สาหรับชาวไทยใประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ หลายคนคงมี
โอกาสไปร่วมงานถวายพระพรชัยมงคล งาน “ในหลวงในดวงใจ King of Hearts” ในวันเสาร์ ที่ 6 ธันวาคม ที่
เมืองโลซานน์
งานนี ้ต้ องขอบคุณคณะทางานและทุกหน่วยงาน ซึ่งทุ่มเทกาลังกาย กาลังทรัพย์ กาลังใจ และกาลังสติปัญญา ใน
การดาเนินงานครัง้ นี ้
ดิฉนั ขอส่งท้ ายปี ด้ วยพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราช
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2521 ดังนี ้
“คนไทย รักษาชาติ รักษาแผ่นดิ น เป็ นปึ กแผ่นมัน่ คงมาได้ ด้วยสติ ปัญญาความสามารถ และด้วยคุณความดี
อิ สรภาพ เสรี ภาพ ความร่ มเย็นเป็ นสุข ตลอดจนความเจริ ญ ทุกอย่างที ม่ ี อยู่บดั นี ้ เราทัง้ หลายในปั จจุบนั
จึ ง ต้อ งถื อ เป็ นหน้า ที ่รั บ ผิ ด ชอบอย่ า งส าคัญ ในอันที ่จ ะรั ก ษาคุณ ความดี พร้ อ มทั้ง จิ ตใจที ่เ ป็ นไทยไว้ใ ห้มั่น คง
ตลอดไป”
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คาตอบ ถึงทุกสิ่งทุกอันที่ พระองค์ทรงทาเพื่อพวกเรา
ปวงชนชาวไทย....
จากนันเวลาเจอค
้
าถามแบบนีอ้ ีก ผู้เขียนก็ จะตอบไป
ตามเพลงว่า “ต้ อ งใช้ เ วลาทั ง้ ชี วิ ต จึ ง จะตอบได้
หมดนะ... เพียงประโยคนี ้ ฝรั่งเข้ าใจเลย”

สวิตเซอร์แลนด์ และ ในหลวงในดวงใจ
โดย ฟ้ า บุณยะรัตเวช

พวกเราหลายๆคน คงเคยถูกเพื่อนหรื อเพื่อนร่ วมงาน
ชาวต่ า งชาติ ถามว่ า “ท าไมคนไทยถึ ง รั ก พระ
เจ้ าอยู่หัวมากขนาดนี ”้ และถึงแม้ เราจะพยายามให้
คาตอบไป แต่ยัง ไงก็ ยัง ไม่ดีพอเท่าที่ใจอยากจะบอก
จนกระทั่งมี เพลง ”พระราชาผู้ ทรงธรรม”ออกมา ที่
ร้ องว่า “ถ้ ามีใครถาม ทาไมคนไทยถึงรั กพระองค์
อย่ างนี ้ แค่ ได้ ชมพระบารมี ก็ยมิ ้ ทัง้ นา้ ตา ถ้ าหาก
ให้ อธิบายเหตุผลนานา คงต้ องใช้ เวลาเท่ าชีวิตนี ”้
ผู้เขียนถึงกับร้ องออกมาว่า ใช่ เลย! เพราะเราอธิ บาย
หาค าตอบได้ ไ ม่ จ บ ในเวลานิ ด เดี ย ว พระองค์ ท รง
ครองราชย์ ม าเกื อบ 70 ปี ทุ่ม เททาเพื่ อประเทศชาติ
และประชาชน พวกเราคงต้ องใช้ เวลาเท่ากัน ในการให้

ในปี นี ้ผู้เขียน ได้ ทาสิ่งที่เป็ นมงคลที่ สุดสิ่งหนึ่งในชีวิต
นัน่ คือ การร่วมเป็ นคนต้ นคิดกับคนไทยอีกหลายคนใน
ยุโรป ในการจัดงานถวายพระพร 5 ธันวามหาราชแด่
องค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ซึ่ง ให้ ชื่ องานนีว้ ่า
“King of Hearts ในหลวงในดวงใจ” โดยมีพวกเรา
ที่อยู่ในสวิตฯ เป็ นเจ้ าภาพ งานนี จ้ ะมี ขึน้ ในวันที่ 6
ธั น ว า ค ม 2014 ที่ เ มื อ ง โ ล ซ า น น์ ป ร ะ เ ท ศ
สวิตเซอร์ แลนด์ เพราะนอกจากสวิตฯ จะอยู่ใจกลาง
ยุโรป ทุกคนมาง่ ายแล้ ว เหนืออื่ นใด เมืองโลซานน์
คื อ บ้ า นที่ พระองค์ ทรงเจริ ญ พระชนมพรรษา
และศึกษาเล่ า เรี ยน เหตุการณ์ ต่างๆ ครัง้ ทรงพระ
เยาว์เกิดขึน้ ที่นี่ ...พวกเราจะใส่ เสือ้ เหลือง พร้ อม
เพรี ยงกั น ไปถวายพระพร และแสดงความ
จงรั ก ภั ก ดี ต่ อพระมหากษั ตริ ย์ อั น เป็ นที่ รัก ของ
พวกเรา เราจะร่ วมกันจุดเทียนชัย ให้ สว่ างไสวไป
ทั่วทัง้ ยุโรป เพื่อแสดงให้ ชาวต่ างชาติ เห็นว่ า พวก
เราชาวไทย รั กพระเจ้ าอยู่หัวมากขนาดไหน
จากนัน้ ผู้เ ขี ย นในฐานะหนึ่ง ในคณะจัด งาน จึ ง เริ่ ม
ศึก ษาข้ อ มู ล ต่ า งๆ เพิ่ ม เติ ม จากหนัง สื อ เรื่ อ ง“King
Bhumibol and the Thai Royal Family in Lausanne”
หรื อ “พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ฯ รัชกาลที่ 9 และ
เจ้ านายไทยในโลซานน์ ” รวมทังได้
้ พบและพูดคุย กับ
คุณลีซองดร์ เซ เซไรดารี ส ซึ่งเป็ นผู้เขียนหนังสือเล่มนี ้
ท่านเป็ นบุตรชายของ คุณเกลย์ อง เซ เซไรดารี ส ผู้
ถ ว า ย ง า น ใ น ฐ า น ะ “ ค รู ส่ ว น พ ร ะ อ ง ค์ ” ข อ ง
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว อานั น ทมหิ ด ลและ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช
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อยู่อย่างเรี ยบง่ายเป็ นที่สุด คนสวิสนัน้ ร่ ารวยกว่าคน
ยุโ รปชาติอื่ น ๆ เงิ น เดื อ นและสวัส ดิก ารต่า งๆ ดี ก ว่ า
เพื่ อ นบ้ า น แต่ โ ดยทั่ว ไป คนสวิ ส แต่ง ตัว หรื อ ใช้ ข อง
ไม่ได้ ฟฟู่่ าโอ้ อวด พวกเขาชอบของดีมีคณ
ุ ภาพ หากจะ
ใช้ ของแพงก็ซื ้อเพราะคุณภาพไม่ใช่ยี่ห้อ คุณลักษณะ
นี ้ทาให้ นึกไปถึงเรื่ องที่ได้ ยินมาเกี่ยวกับ พระเจ้ าอยู่หวั
ที่วา่ พระองค์ทรงโปรดให้ ตดั ป้ายชื่อยี่ห้อตรงคอเสื ้อทิ ้ง
เพราะระคายพระฉวี เพราะฉะนั น้ พระภู ษ าของ
พระองค์ จึงไม่ มีย่ หี ้ อสักตัว
คนสวิส ไม่นิยมฟุ้งเฟ้อ ฟุ่ มเฟื่ อย เพราะเขารู้ จกั คาว่า
“พอและพอดี ” เมื่ อมี ความพอใจพอสมควรแล้ ว ก็
หยุด ไม่จาเป็ นต้ องกอบโกยให้ มากเกินที่ต้องการ นี่คือ
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพียง ของพระองค์ ที่ พ วกเรา
รู้ จักดี จึงขออัญเชิญพระราชดารัส มาเตือนใจกันอี ก
ครัง้

พวกเราคงรู้กนั ดีแล้ วว่า ในหลวงของพวกเรา ทรงเจริ ญ
พระชนมพรรษาในประเทศสวิต ฯ พวกเรารู้ จัก วิลล่ า
วัฒนา แต่เราแทบไม่เคยรู้รายละเอียดเล็กน้ อย ในมุม
ส่วนพระองค์เลยว่า ทรงใช้ ชีวิตอย่างไร สมัยประทับที่นี่
สิ่งที่ ประทับใจผู้เ ขียนมากที่สุด หลังจากศึกษาข้ อมูล
ต่างๆ คือ การที่ได้ พบว่า ประเทศ “สวิตเซอร์ แลนด์ ”
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
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ..พระประมุขของชาติ
ไทยที่ พ วกเรารั ก และเทิ ด ทู น ไว้ เหนื อ เกล้ า เหนื อ
กระหม่อม..
ผู้เขียนย้ ายมาอยู่ประเทศสวิตฯ ได้ เกือบ 2 ปี และเริ่ มที่
จะเข้ าใจความเป็ น “สวิส” หลายๆอย่าง โดยส่วนตัวมี
ความสนใจเป็ นพิเศษเรื่ อง จิตวิทยาและวัฒนธรรมของ
แต่ละสังคม เมื่อศึกษาอย่างลึกลงไป ในความเป็ นคน
“สวิส” จึงได้ พบว่าคนสวิสนัน้ เป็ นคนถ่อมตัวและชอบ

"..คื อคาว่าพอก็เพี ยงพอ เพี ยงนี ้ก็พอดังนัน้ เอง คนเรา
ถ้า พอใจในความต้อ งการ ก็ มี ค วามโลภน้อ ย เมื ่ อ มี
ความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื ่นน้อย ถ้าทุกประเทศมี
ความคิ ด -อันนีไ้ ม่ใช่เศรษฐกิ จ- มี ความคิ ดว่า ทำอะไร
ต้ องพอเพี ย ง หมายความว่ า พอประมำณ ไม่
สุ ด โต่ ง ไม่ โลภอย่ ำงมำก คนเรำก็ อ ยู่ เป็ นสุ ข
พอเพี ยงนี ้ อาจจะมี มาก อาจจะมี ของหรู หราก็ ได้ แต่
ว่าต้ องไม่ ไปเบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณ
ตามอั ต ภาพ พู ด จาก็ พ อเพี ย ง ท าอะไรก็ พ อเพี ย ง
ปฏิ บตั ิ ตนก็พอเพียง"
คนสวิส ถือว่าคนทุกคนมีสิทธิและศักดิ์ศรี เท่าเทียมกัน
จึ ง ปฏิ บัติ ต่ อ ทุ ก คนเหมื อ นๆกั น ด้ วยเหตุ นี ้ เขาจึ ง
คาดหวังว่าคนอื่นก็จะปฏิบตั ิต่อตัวเองอย่างเสมอภาค
และเคารพสิทธิ ของผู้อื่น เช่นเดียวกัน คนสวิสใช้ ชี วิต
อย่างถูกกฎ กติกา มารยาท หากใครไม่ทาตามกฎ เขา
จะโกรธมาก คนสวิสจึงมีวินยั ในตัวเองสูง
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สิ่งนี ้ทาให้ นกึ ถึงพระราชดารัสของในหลวง เมื่อครัง้ พระ
ราชพิธีฉ ลองสิ ริราชสมบัติครบ 60 พรรษา ในวันที่ 9
มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระองค์ทรงพูดถึงคุณธรรม 4
ประการ โดยข้ อที่เกี่ยวข้ องกับแบบแผน การปฏิบตั ิตวั
คือ “ประการที่ 3 คือ การที่ทกุ คนประพฤติปฏิบตั ิตนอยู่
ในความสุจริ ต ในกฎกติกา และในระเบี ยบแบบ
แผนโดยเท่ า เทีย มเสมอกั น และ ประการที่ 4 คื อ
การที่ ต่า งคนต่า งพยายามท าความคิ ด ความเห็น
ของตนให้ ถูกต้ อง เที่ยงตรง และมั่นคงอยู่ในเหตุ
ในผล หากความคิด จิตใจ และการประพฤติปฏิบตั ิ ที่
ลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริ ญนี ้ ยังมีพร้ อมมูลอยู่ใน
กาย ในใจของคนไทย ก็มนั่ ใจได้ ว่าประเทศชาติไทยจะ
ดารงมัน่ คงอยูต่ ลอดไปได้ ..."
เรื่ องนี ้ยังรวมไปถึง เรื่ องความซื่อสัตย์ ในการรักษากฎ
ด้ ว ยความมี วิ นัย ในตนเอง โดยไม่ต้ อ งมี ใ ครเห็ น
ตัว อย่ า งที่ ดี คื อ ในการแข่ง ขัน เรื อใบที่ ได้ ยิ น มาว่า
พระองค์ทรงเรื อออกจากฝั่ งไปได้ นิดเดียว ก็ทรงแล่น
กลับ เพราะเรื อของพระองค์ แล่นไปโดนทุ่นเข้ า ซึ่ง ถื อ
ว่าผิดกติกา (ฟาวล์) เหตุการณ์ครัง้ นี ้ ไม่มีใครเห็น หาก
ไม่ทรงบอก ก็ ไ ม่มี ใครรู้ แต่ พระองค์ ก็ ทรงทาตาม
กติกาทุกอย่ างด้ วยความซื่อสัตย์ เพื่อให้ การแข่งนัน้
ยุตธิ รรม

ส าหรั บ คนสวิ ส แล้ ว ไม่ต้ องห่ว งเลยว่า เขาจะโกงเรา
หรื อแซงคิว หรื อใครจะมาหยิบของๆเรา ที่ลืมวางไว้ ไป
ในหลวง ทรงสอนให้ พวกเรา ปฏิบตั ิตนอยู่ในกฎกติกา
ซื่ อสัตย์ และรั กษาหน้ าที่ ของตนเอง เพื่ อให้ สัง คม
โดยรวม เจริญไปในทิศทางเดียวกัน
คนสวิส รู้จกั ใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้ และเห็นคุณค่า
ของสิ่งนันๆ
้ เพราะฉะนันเขาจะใช้
้
อย่างทะนุถนอม และ
ใช้ อย่ า งคุ้ม ค่ า ที่ สุ ด ด้ วยความรั ก ที่ มี ต่ อ ธรรมชาติ
รอบตัว เพราะยิ่ ง เราใช้ ม าก เราก็ มี ข ยะมาก ส่ง ผล
กระทบต่อโลกที่พวกเราอาศัยอยู่ และพวกเราคงเคยได้
ยินเรื่ อง หลอดยาสีฟันของในหลวง ที่ทรงใช้ ด้ามแปรง
สีฟันรี ด และกดตรงคอหลอดเพื่อบีบยาสีฟันใช้ อย่าง
เกลี ้ยงไม่เหลือทิ ้งเลย และยังเรื่ องอื่นๆอีกเช่น ทรงเบิก
ดินสอเพียง 12 แท่งในหนึ่งปี ใช้ เดือนละแท่ง และทรง
ใช้ จนกระทัง่ ดินสอนันกุ
้ ดจึงเปลี่ยน
นอกจากเรื่ องปรัชญาและคุณธรรมแล้ ว พระองค์ยงั มี
ความสนใจ ในด้ านศิลปะ วัฒนธรรม และกี ฬาในทุก
แขนง ตามสภาพแวดล้ อ มที่ พ ระองค์ ท รงอาศัย อยู่
พวกเราจะเห็นได้ ว่า ถึงแม้ ประเทศสวิตฯ จะมีพลเมือง
ไม่มากและเป็ นประเทศเล็ก แต่เขาให้ ความสาคัญ ใน
เรื่ องของงานศิลปะ และวัฒ นธรรม เพราะสิ่งเหล่านี ้
เป็ นสิ่งที่ทานุบารุงจิตใจ ให้ แช่มชื่น ละเอียดอ่อน ผ่อน
คลาย และพัฒ นาสุข ภาพจิ ต ซึ่ง เป็ นจุด เริ่ ม ต้ น ของ
พัฒ นาการต่า ง ๆ อย่างสมบูรณ์ ตัวอย่าง เช่น ทุก
เดือนหรื อทุกสัปดาห์ จะมี คอนเสิร์ตดีๆ ไม่ว่าจะเป็ น
แจซ คลาสสิก ป๊ อป อินดี ้ อะไรก็ตามจากทัว่ โลกมาเล่น
ซูริคมีประชากรไม่ถึง 2 ล้ านคน แต่มีพิพิธภัณฑ์เกิน 50
แห่ง และมี แกลเลอรี่ อีกเกิ นร้ อย ซึ่ง มี การนาเอางาน
ศิลป์ดังๆ จากทัว่ โลกหมุนเวียนมาให้ ชมกัน เป็ นต้ น
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จึงไม่นา่ แปลกใจที่ พระบาทสมเด็จเจ้ าอยู่หัวของเรา
จะมีพระปรี ชาสามารถในงานศิลปะหลายแขนง ไม่ว่า
จะเป็ นดนตรี ซึ่ง พระองค์ทรงมี พระปรี ช าสามารถทัง้
ทรงดนตรี ได้ หลายชนิด และทรงนิพนธ์ เพลงด้ วย พวก
เราคงเคยได้ ฟังเพลงพระราชนิพนธ์ กันแล้ วว่ามีความ
ไพเราะเพียงใด

สอนทังวิ
้ ชาการ และการใช้ ชีวิต ทาให้ พระองค์ได้ นาสิ่ง
ต่างๆ ที่ได้ ทรงเล่าเรี ยนมาปรับใช้ ในการพัฒนาประเทศ
ไทยให้ มีความเจิรญก้ าวหน้ ามาตราบจนทุกวันนี ้....
พวกเราคงเห็นแล้ วว่า ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ มิได้ เป็ น
เพี ยงแค่ที่พัก พิง ของกษัตริ ย์อันเป็ นที่ รัก ของพวกเรา
เท่านัน้ แต่ ยังได้ หล่อหลอม ความรู้ สึกนึกคิด ที่แสดง
ถึงความเป็ นผู้มีอจั ฉริ ยะภาพของพระองค์ ในทุกๆด้ าน
อย่างมากอีกด้ วย ..และใครที่ได้ อา่ นหนังสือเล่มนี ้
จะรู้ ว่า พระองค์ ไ ม่ เ คยทรงลื ม สวิ ต เซอร์ แลนด์
และครู เกล์ องของพระองค์ เลย....
งานในหลวงในดวงใจ ที่ จ ะจัด ขึน้ เป็ นครั ง้ แรกใน
ยุ โ รปนี ้ พวกเราจะท าให้ ดี ที่ สุ ด เพื่ อ แสดงความ
จงรั ก ภัก ดี ต่อองค์ พ ระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู่หัว ณ
สถานที่ ที่ เ คยเป็ นบ้ า น ครั ง้ ยัง ทรงพระเยาว์ ที่ เ มื อ ง
โลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์.....
....เรามาใส่เสื ้อเหลือง ให้ เมืองโลซานน์ เป็ นสีทองผ่อง
อาไพ จุดเทียนให้ สว่างไสวไปทังยุ
้ โรป บอกให้ โลกรู้วา่
พวกเรา รักพ่อหลวง มากมายขนาดไหน....

นอกจากนี ย้ ัง มี ศิ ล ปะการช่ า งไม้ พระองค์ ส ามารถ
ประดิษฐ์ ของใช้ และของเล่นไว้ ใช้ เอง ยังมีศิลปะการ
ถ่ายภาพ ไม่วา่ พระองค์จะเสด็จไป ณ ที่ใด เราจะเห็น
พระองค์ทรงมี กล้ องถ่ายภาพ ติดพระองค์ด้วยเสมอ
รวมทัง้ เรื่ องกี ฬาและการออกกาลัง โดยเฉพาะกี ฬาที่
อยูก่ บั ธรรมชาติ เช่น เดินเขา เรื อใบ สกี
การที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษา และทรงศึกษา
เล่าเรี ยนที่ สวิตฯ มีครู ส่วนพระองค์ ที่ทุ่มเท อบรมสั่ง
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และแล้ว...ก็ได้สัญชาติสวิส

สิทธิประโยชน์ของการรักษาสัญชาติไทย

โดย เฟราฮีรชิ

โด ย น ก ฮู ก

ฉบับที่แล้ ว (เดือนสิงหาคม 57) ได้ เล่าถึงขัน้ ตอนการ
เปลี่ยนสถานภาพสมรสและการเปลี่ยนนามสกุลตาม
สามี เพื่ อ บัน ทึ ก ลงทะเบี ย นราษฎร์ ใ นภู มิ ล าเนาที่
ประเทศไทยไปแล้ ว ทังนี
้ เ้ พื่อให้ หนังสือเดินทางไทย
และใบอนุ ญาตพานั ก มีช่ ื อและนามสกุลตรงกั น
หลายคนมี ค าถามว่ า เมื่ อ เปลี่ ย นนามสกุล ตามสามี
ชาวต่างชาติแล้ ว จะเสี ยสิ ทธิ ประโยชน์ ในการทานิ ติ
กรรมใดๆที่ประเทศไทยหรื อไม่ ทังเรื
้ ่ องทรัพย์สินที่มีอยู่
เดิม หรื อถ้ าต้ องการซื อ้ บ้ า นซื อ้ ที่ ดิน เพิ่ม เติม จะท า
อย่างไร สามารถทาได้ ไหม
การสมรสกับชาวสวิส เราคนไทยยังต้ องถือสัญชาติไทย
ไปอีกอย่างน้ อย 5 ปี หรื อนานกว่านัน้ จึงจะมีสิทธิ ยื่น
ค าร้ องขอถื อ สัญ ชาติ ส วิ ส และถ้ ามี คุณ สมบัติ ต าม
กาหนดจึงจะได้ รับสัญชาติตามสามี
เมื่ อ ได้ สัญ ชาติ ส วิ ส แล้ ว กฏหมายไม่ บั ง คั บ ให้ ส ละ
สัญ ชาติ ไ ทย ท านองเดี ย วกั น ตามพระราชบัญ ญั ติ
สัญชาติของไทย ก็ไม่ได้ บงั คับให้ สละสัญชาติไทยเมื่อ
ได้ สญ
ั ชาติของสามี
ในเมื่อยังถือสัญชาติไทย จึงมีสิทธิทกุ อย่างในฐานะคน
ไทย เช่น สิ ท ธิ ใ นการครอบครองทรั พ ย์ สิ น รั บมรดก
สามารถซือ้ ที่ดิน ที่อยู่อาศัย ให้ เป็ นสินส่วนตัว ไม่เป็ น
สินสมรส ดังนันในการซื
้
อ้ ที่ดิน ทังคู
้ ่จะต้ องทาบันทึก
ยืนยันเป็ นลายลักษณ์ อักษรร่ วมกัน ต่อพนักงานที่ดิน
ชีแ้ จงว่าเงินที่นามาซือ้ ที่ดินนัน้ เป็ นสินส่วนตัวของคน
ไทยแต่เพียงฝ่ ายเดียว มิใช่สินสมรส
เห็นแล้ วนะคะว่า การใช้ นามสกุลตามสามี ไม่ได้ ทาให้
เราเสี ย ประโยชน์ ก ารเป็ นคนไทยแต่ อ ย่ า งใด แต่
ต้ องการท าให้ เ อกสารทัง้ หลายมี ชื่ อ และสกุล ตรงกัน
และเพื่อความสะดวกในการต่ออายุเอกสารเหล่านัน้

จาก “เมื่ อ ไหร่ ห นอ จะได้ สัญ ชาติ ส วิ ส ” และ “สิ ท ธิ
ประโยชน์ ของการเป็ นพลเมื องสวิส ” ในรวงข้ าวฉบับ
เดือนเมษายน และสิงหาคม ..ฉันก็แอบหวังอยู่ว่า ฉัน
น่าจะได้ สญ
ั ชาติทนั ที่จะเขียนลงใน รวงข้ าวฉบับเดือน
ธันวาคม และความหวังของฉันก็เป็ นจริ ง เมื่อฉันได้ รับ
จดหมายแจ้ งว่า สวิตเซอร์ แลนด์ยอมรับให้ ฉันเข้ าเป็ น
พลเมืองของประเทศแล้ ว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2014
ซึง่ ใช้ เวลาทังสิ
้ ้น 8 เดือนพอดี
ฉันได้ ทาอะไรมาบ้ างนัน้ มาติดตามกัน
1. วันที่ 31 มกราคม 2014 ส่งใบสมัครขอสัญชาติ
สวิส พร้ อมเอกสาร
2. หนึ่งอาทิตย์ต่อมา ได้ รับจดหมายตอบกลับว่า
ได้ รับเอกสารที่สง่ ไปเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ รอการดาเนินการ
ประมาณ 1 ปี ครึ่ง
3. สามเดือนต่อมา ให้ ส่งเอกสารเพิ่ม เติม อีก 4
อย่างคือ
- ใบประวัติอาชญากรรม
(Strafregisterauszug) ขอใบนี ้ที่สานักงานไปรษณีย์
เราต้ องกรอกเอกสาร ชื่อสกุล ที่อยู่ ชื่อสกุลพ่อแม่
(นามสกุลเดิมของแม่) เสียค่าธรรมเนียม 20 ฟรังก์ จะ
ส่งเอกสารมาที่บ้าน ใช้ เวลาประมาณ 1 อาทิตย์ เพราะ
ไปรษณีย์ต้องขอไปที่กรมตารวจ
- ใบที่ระบุว่าเราไม่ได้ มีหนี ้สิน หรื อถูก ฟ้องให้
ใช้ หนี ้ (Betriebungsregisterauszug) ในช่วง 5 ปี ที่
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ผ่านมา (ขอที่ ศูนย์ ติดตามหนี ้ เสี ยค่าธรรมเนี ย ม 17
ฟรังก์) รอรับเอกสารได้ เลย
- ใบรับรองการทางาน (Arbeitsbestätigung)
ฉันไม่ได้ ทางาน จึงเขียนโน๊ ตไปว่าไม่ได้ ทางาน แต่จะ
หางานทาถ้ าพร้ อม พร้ อมส่งใบประกาศนียบัตร ที่ไ ด้
จากสภากาชาดสวิส ไปด้ วย
- ใบรับรองจากสังคมสงเคราะห์ (Bestätigung
vom Sozialamt) ว่าเราไม่เคยขอเงินช่วยเหลือจากรัฐ
รอรับเอกสารได้ เลยไม่มีคา่ ใช้ จา่ ย
4. อีก 1 เดือนต่อมา ได้ รับจดหมายให้ โทรศัพท์ไปที่
สถานีตารวจในอาเภอที่อยู่ เพื่อนัดทาการสัมภาษณ์
5. ไปสัมภาษณ์ที่สถานีตารวจ ฉันโทรไปนัดตอน
เช้ า แต่เพราะเวลาที่คณ
ุ ตารวจ ต้ องการสัมภาษณ์ฉัน
แต่ฉันไม่ว่างในวันนัน้ คุณตารวจจึงถามฉันว่า งัน้ วันนี ้
หกโมงเย็น สาวมัน่ อย่างเรามีหรื อจะตอบว่าไม่ได้
ขอเล่าเรื่ องการสัมภาษณ์ไว้ สกั นิด ขอให้ พวกเราทาตัว
สบายๆๆ มัน่ ใจเข้ าไว้ ตารวจที่นี่ใจดี คาถามไม่ได้ ยาก
อะไร เป็ นเรื่ อ งทั่ว ๆไป ที่ ส าคัญ เขาจะดูว่า เรามี ก าร
ปรั บตัว พาตัวเองเข้ าสัง คมของคนสวิส มากน้ อยแค่
ไหน เรามี ป ระโยชน์ กับประเทศเขาบ้ างไหม หรื อ ไม่
อย่างน้ อย ก็ไม่มาเป็ นภาระกับเขา เป็ นต้ น แล้ วก็ดกู าร
ใช้ ภาษาของเราด้ วย
6. ต่อมาอีก 1 เดือน ได้ รับจดหมายและเอกสาร 2
แผ่น แผ่นแรก ให้ เรายืนยันอีกครัง้ ว่าเราไม่เคยต้ องคดี
ใดๆ ทังในสวิ
้
ตฯ และในต่างประเทศ เราไม่มีหนี ้สินใดๆ
ไม่เคยมีประวัติเรื่ องการพานักในสวิตฯ ที่ผิดกฏหมาย
เราจ่ายภาษี ตลอด อีกแผ่น เป็ นการยื นยันว่าฉันและ
นายฮี รชิ ใช้ ชี วิตอยู่ร่วมกันจริ ง ซึ่ง เขาและฉันต้ องลง
ลายมือชื่อ และวันที่ แล้ วส่งกลับ
7. อีกหนึ่งอาทิตย์ตอ่ มา ได้ รับจดหมายแจ้ งว่า การ
ยื่ นเรื่ อ งขอเป็ นคนสัญ ชาติส วิ ส ของฉันนัน้ ได้ รั บการ
พิจารณาแล้ ว และบอกให้ รออีก 1-2 เดือน ถ้ าไม่มีผ้ ใู ด
คัดค้ าน จะมีหนังสือแจ้ งมาอีกที แล้ วจึงค่อยไปติดต่อ

อาเภอที่พกั อาศัย เพื่อการทาบัตรประจาตัวประชาชน
และหรื อหนั ง สื อ เดิ น ทาง พร้ อมกั น นี ใ้ ห้ จ่ า ยค่ า
ดาเนินการ 750 ฟรังก์
8. อีก 1 เดือนต่อมา ได้ รับจดหมายแจ้ งว่า ฉันได้
เป็ นคนสวิสแล้ ว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2014
9. นาจดหมายไปติดต่อแจ้ งเรื่ องที่ อาเภอที่อาศัย
จ่ายค่าธรรมเนียม 52 ฟรังก์ สาหรับการใส่ชื่อเราเข้ า
ทะเบียนบ้ าน (Niederlassungsausweis) ทางอาเภอ
จะให้ เวปไซด์ และเบอร์ โทรศัพท์ เพื่อให้ เราทาการนัด
ทาบัตรประชาชน และหนังสื อเดินทาง ซึ่งจะนัดผ่าน
ทางอินเตอร์ เน็ต หรื อจะโทรศัพท์ไปนัดก็ได้
10. เมื่อถึงวันนัด ให้ นาทะเบียนบ้ าน
( Niederlassungsausweis) และหนัง สือเดินทางไทย
ไปด้ วย เพราะเป็ นการท าครั ง้ แรก และจ่ า ยค่ า
ดาเนินการ 158 ฟรังก์
ฉั น ไม่ ไ ด้ ส อบข้ อ เขี ย น ตามที่ เ ขี ย นไว้ ในฉบับ เดื อ น
เมษายน ฉันได้ สอบถามไป ได้ คาตอบมา 1 เล่ม โดย
สรุปคือ การขอสัญชาติสวิสมี 2 กรณี คือ ชาวต่างชาติ
ที่มาพานักอาศัย (Ordentliche Einbürgerung) และ
ชาวต่า งชาติ ซึ่ ง มี คู่ส มรสเป็ นชาวสวิ ส (Erleichterte
Einbürgerung) ซึ่ ง จะมี คุ ณ สมบั ติ ใ นการยื่ น เรื่ อง
รวมทัง้ ขัน้ ตอนที่ แ ตกต่า งกัน ส าหรั บ ชาวต่า งชาติ ที่
พานักอาศัยอยู่ในสวิตฯ เมื่อต้ องการยื่นเรื่ องขอเป็ นคน
สัญชาติสวิส จะต้ องสอบทังภาษาและสอบเข้
้
าเป็ นคน
สวิ ส ให้ ผ่า นก่ อ น จึง จะสามารถยื่ นใบสมัค รได้ นี่ คื อ
ข้ อมูลจากรั ฐเบิร์นเท่ านั น้ ใครที่อาศัยอยู่รัฐอื่นๆ ให้
ติดต่อสอบถามที่รัฐที่ทา่ นอาศัยอยู่
ส าหรั บ ตัว ฉั น เอง ถู ก สัม ภาษณ์ โ ดยต ารวจ
เพียงอย่างเดียว ผู้รับรอง 3 คน ที่ฉันให้ ชื่อไป ไม่มีผ้ ใู ด
ได้ รับการสอบถามใดๆ ขอเน้ นว่ า ในการส่งใบสมัคร
และเอกสารในการยื่ นเรื่ องขอครั ง้ แรกนัน้ ทุก คนท า
เหมือนกัน แต่หลังจากนัน้ เรื่ องของใคร ก็เป็ นเรื่ องของ
ใคร โปรดอย่าเปรี ยบเทียบกับใคร ขอเพียงให้ ทาตาม
ขันตอน
้
และมองแค่เรื่ องของเรา เท่านันพอค่
้
ะ
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บทสัมภาษณ์
โดย ณ-ทรรศ

วันนี ข้ อพาผู้อ่านมาพบกับผู้ที่ช าวไทยส่วนใหญ่ ที่อยู่
ทั่วไป ไม่ว่าจะภูมิ ภาคใดในประเทศสวิตฯ ก็ตาม คง
เคยได้ พูดคุยกับเธอมาบ้ างแล้ ว ไม่ว่าจะเป็ นทางโทร ศัพท์ หรื อพบปะโดยตรง เพื่ อติดต่อสอบถามถึงเรื่ อง
ต่า งๆ อาทิ การขอวี ซ่า การท าหนัง สื อ เดิน ทาง หรื อ
เกี่ยวกับเอกสารเพื่อนาไปใช้ ติดต่อกับทางราชการไทย
หรื อสวิส ขอคาปรึ กษา เช่น หนูจะไปเปลี่ยนนามสกุล
ตามสามี แฟนกับหนูจ ะย้ ายไปอยู่เมื องไทย หนูกับ
แฟนทะเลาะกัน หนูอ ยากหย่า หนูจ ะเอาลูก มาอยู่
ด้ วย”....... สารพัดคาถาม ถึงตอนนี ้หลายๆ คนคงพอ
เดาออกแล้ วว่าเป็ นใคร “คุณสุชา” นั่นเองค่ะ บางคน
เรี ยกเธอว่า พี่สชุ า น้ าหรื อป้าสุชา
ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง ภายใต้ ร่มไม้ ใบบังบรรยากาศร่ ม
รื่ น สายลมเย็ น อ่อ นๆ พัด ผ่า นเป็ นสัญ ญาณของฤดู
ใบไม้ ร่วง การผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนแห่งฤดูกาลอันเป็ น
ธรรมชาติและสัจจะของชีวิต เช่นเดียวกันที่ “คุณสุชา”
เจ้ าหน้ าที่ ท้ องถิ่ น ผู้ ซึ่ ง ท างานประจ าอยู่ ที่ สถาน
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น มาเป็ นระยะเวลานาน
ถึง 25 ปี และจะเกษียณในสิ ้นเดือนกันยายน ศกนี ้ เรา
มาฟั งชีวิตและประสบการณ์การทางานของเธอกันค่ะ
ณ-ทรรศ: ขอทราบประวัตโิ ดยย่อค่ะ
คุ ณ สุ ช า: ดิฉัน ชื่ อ สุช า มูล เลอร์ สกุล เดิม ศรสวรรค์
ภูมิ ล าเนาอยู่ที่ก รุ ง เทพ เกิ ดเมื่ อวัน ที่ 2 ตุล าคม ค.ศ
1950 จบการศึ ก ษาที่ ร.ร. พาณิ ช ยการพระนคร
ปั จจุบนั คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จากนัน้
ไปเรี ยนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมที่วิทยาลัยแคนอน คอล
เลจ ในรัฐฮาวาย
เริ่ ม ทางานครั ง้ แรก ที่ บริ ษัท ศรี ลัง กา-Tourist Bord
จากนันท
้ างานที่โรงแรมรอยัลคลิฟ 3 ปี ในตาแหน่ง

หัวหน้ าพนักงานต้ อนรับ และได้ พบกับสามีที่โรงแรม
แห่งนี ้ ได้ ร้ ูจกั และคบหาดูใจกัน สุดท้ ายจึงแต่งงานกัน
แล้ วก็ ย้ายมาอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ในปี ค.ศ.
1976
ณ-ทรรศ: ระยะแรกที่เข้ ามาอยู่ในประเทศสวิตฯ เป็ น
อย่างไรบ้ างคะ
คุณสุชา: ในระยะแรกต้ องพยายามปรับตัวและเรี ยนรู้
ภาษาเยอรมัน เพราะต้ องการที่จะอยู่ในสังคมนีใ้ ห้ ได้
โดยเริ่ มทางานครัง้ แรก ที่ Hotel Hospiz zur Heimat
รัฐเบิร์น ทางานที่นี่ได้ ปีครึ่ง จากนันไปท
้ างานที่ร้านขาย
ขนม ได้ ระยะหนึ่ง และได้ ไปทางานที่ร้านขายเสือ้ ผ้ า
การที่เลือกทางานในอันดับแรก เพราะพี่คิดว่าการเรี ยน
ภาษาในโรงเรี ยนอย่างเดียวนัน้ เน้ นการเรี ยนไวยากรณ์
เป็ นส่วนใหญ่ การที่ จ ะพูดภาษาได้ ดี ควรมี ทักษะใน
การสื่ อ สารกับ เจ้ า ของภาษาด้ ว ย ซึ่ง จะท าให้ เ ราได้
เรี ยนรู้ระเบียบแบบแผน วัฒนธรรมและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ
ไปด้ วย ก็จะทาให้ เราสามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสังคมที่
เราอยูไ่ ด้ เร็วขึ ้น
ณ-ทรรศ: สามี ให้ ความสนับสนุนอย่างไรบ้ าง
คุณสุชา: สามีให้ ความเข้ าใจ เป็ นที่ปรึกษาที่ดี และรับ
ฟั งปั ญหาต่างๆ มาโดยตลอด สนับสนุนให้ กาลังใจ ให้
พี่ทา ในสิ่งที่ตวั เองชอบ รวมทังการเปลี
้
่ยนงานในแต่ละ
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ครั ง้ สามี ก็ แ นะน าที่ ต่า งๆ ให้ และแต่ล ะที่ ก็ ไ ม่ เ คย
ผิ ด หวั ง สมั ค รงานที่ ไ หน ก็ ไ ด้ ท างานที่ นั่ น พี่ เ คย
สอบถามเจ้ านายบางคนว่า ทาไมจึงให้ งานพี่ เขาตอบ
ว่า “ในแววตาของเธอฉายความความตังใจที
้ ่แน่วแน่”
ความจริ ง สามี ไ ม่ต้องการให้ ออกไปทางานนอกบ้ า น
แต่พี่เห็นว่าเราทังสองยั
้
งอยู่ในวัยหนุ่มสาว เรายังมีแรง
มีกาลัง ในการทางาน และในระยะแรก เราสองคนยัง
อาศัยอยูก่ บั พ่อแม่ของสามีด้วย หลังจากที่ทางานไปได้
6 เดือน ก็มีเก็บเงิน เนื่องจากเงินที่ได้ มาแทบไม่ได้ ใช้
เลย ท าอาหารเอง ทัง้ ที่ ท างานและที่ บ้ า น และอี ก
ประการ การที่ออกไปทางาน ทาให้ ไม่ร้ ู สึกอุดอู้อยู่แต่
ในบ้ าน นอกจากนันยั
้ งทาให้ เราได้ เรี ยนรู้ ได้ พบเห็นสิ่ง

ต่างๆ รอบตัวมากขึ ้น
ต่อมาได้ ทราบข่าวจาก ฯพณฯเอกอัครราชทูต สมบูรณ์
เสงี่ ยมบุตร ว่าทางสถานทูต ไทย รั บสมัครเจ้ าหน้ า ที่
ทางานในแผนกวีซ่า ซึ่งขณะนันดิ
้ ฉันรู้ จักท่านเป็ นการ
ส่วนตัว และท่านทูตเห็นว่าดิฉนั มีความสามารถในการ
ใช้ ภาษาท้ องถิ่น และสามารถสื่อสารกับชาวสวิสได้ ดี
จึงได้ เข้ ามาทางานที่นี่ ตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1990
ณ-ทรรศ: ก่อนเข้ ามาทางานในหน้ าที่นี ้ มีการปรับตัว
หรื อเรี ยนรู้วิธีการทางานอย่างไร
คุณสุชา: ดิฉนั ทราบข่าวแบบกระชันชิ
้ ด จึงไม่มีเวลาได้
เตรี ยมตัวแต่อย่างใด และไม่มีความรู้ด้านนี ้เลย แต่เมื่อ
เข้ ามาทางาน ก็ พ ยายามเรี ยนรู้ งาน ด้ วยความตัง้ ใจ
สนใจและใส่ ใ จ หาความรู้ เพิ่ ม เติ ม ตลอดเวลา ซึ่ ง

ขัน้ ตอน ระเบีย บ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของงานวี ซ่ามีม าก
ต้ องรู้ ระเบียบและกฎเกณฑ์ ทงั ้ ปั จจุบันและที่ ออกมา
ใหม่ เพื่อตอบคาถามกับผู้มาใช้ บริ การได้ และทางาน
ได้ อย่างมี ประสิทธิ ภ าพ หากมี คาถามที่ ไ ม่ใช่อานาจ
หน้ าที่ของสถานเอกอัครราชทูต (สอท) ก็จะแนะนาให้
ไปติดต่อสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
ณ-ทรรศ: บทบาทและหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่น
(Local Staff) มีความสาคัญอย่างไร
คุณสุชา: ประการแรก เป็ นผู้ที่ต้องติดต่อกับคนในพื ้นที่
และคนไทยที่อยู่ในประเทศสวิตฯโดยตรง เป็ นด่านแรก
ที่รับเรื่ องรู้ ปั ญหาของคนไทยที่อยู่ในสวิ ตฯ จากนัน้ ก็
กลั่น กรองเรื่ อ งและรวบรวมเอกสารส่ง ให้ เ จ้ า หน้ า ที่
กงสุลพิจารณาและอนุมตั ิ ความสาคัญในงานนี ้คือ ได้
พบกับบุคคลหลากหลายและปั ญหาต่างๆ แตก ต่างกัน
ออกไป ทังชาวไทยที
้
่มาอาศัยอยู่ในประเทศสวิตฯ และ
ชาวสวิ ส ขั น้ แรกต้ องรั บ ฟั งปั ญหาเหล่ า นี ท้ ั ง้ ทาง
โทรศัพท์และผู้ที่มาติดต่อโดยตรงที่ สอท ดังนัน้ ผู้ที่ทา
หน้ าที่ท้องถิ่นจาเป็ นต้ องใช้ ภาษาเยอรมันด้ วย ในตอน
นันปั
้ ญหาของชาวไทยในสวิตฯ ยังมีไม่มาก ส่วนใหญ่
เป็ นงานซีว่า ต่อมาเมื่อมีชาวไทยย้ ายถิ่นฐานเข้ ามาอยู่
ในสวิ ต ฯเพิ่ ม มากขึน้ เรื่ อ ยๆ เมื่ อ มี ปั ญ หา สอท เป็ น
สถานที่ แ รกๆ ที่ เ ขามาขอค าแนะน าปรึ ก ษา ซึ่ง เป็ น
บทบาทและหน้ าที่ ที่ทาง สอท ให้ ความสาคัญอยู่แล้ ว
ดิฉันรับเรื่ อง ให้ คาปรึ กษาและให้ ความช่วยเหลือเท่าที่
ทาได้ และหากเป็ นเรื่ องที่มีความเกี่ยวข้ องกับกฎหมาย
หรื อมีความซับซ้ อน ก็ส่งเรื่ องให้ กับเจ้ าหน้ าที่กงสุล ผู้
เป็ นหัวหน้ างานโดยตรงเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งเป็ นงาน
ที่นอกเหนือจากหน้ าที่ทาวีซา่ โดยตรง
จากประสบการณ์ การทางานที่ผ่านมาเป็ นเวลานาน
ดิฉันจึงตระหนักดีว่าสถานทูตฯ เป็ นที่พึ่งของชาวไทย
แต่ก็มีบ้างที่ไม่สามารถช่วยได้ และปั ญหานันไม่
้ อยู่ใน
อานาจของสถานทูตฯ ในฐานะเจ้ าหน้ าที่สถานทูตฯ จึง
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แนะนาให้ เขาไปติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องโดยตรง
เช่ น ถ้ าเป็ นเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ หน่ ว ยงานหรื อ ข้ อ
กฎหมายสวิส และผู้ที่ขอคาปรึ กษาไม่เข้ าใจกฎหมาย
หรื อ ขั น้ ตอนนั น้ ก็ แ นะน าให้ ไปขอค าแนะน าจาก
“สมาคมหญิ งไทยเพื่อหญิงไทย” ที่ให้ ข้อมูลทางด้ าน
กฎหมายและด้ านอื่นๆ หรื อกลุ่มผู้ทาวิชาชีพล่ามหรื อ
นักแปลที่ ทางานกับหน่วยงานสวิส เพราะพวกเขามี
ประสบการณ์ตรงจากทางศาล มีความรู้ด้านกฎหมาย
ด้ า นสัง คมสงเคราะห์ และมี ป ระสบการณ์ ต รงกั บ
ปั ญหาชาวไทยในสวิตฯ การให้ คาแนะนาช่วยเหลือคน
ไทยที่นี่ จึงมี ความจ าเป็ นที่ต้องทางาน ร่ วมกันหลาย
ฝ่ าย เพื่ อ ให้ ความช่ ว ยเหลื อ พี่ น้ องชาวไทยอย่ า งมี
ประสิทธิภาพเท่าที่จะทาได้ ดิฉนั ขอขอบคุณ พี่ๆ น้ องๆ
นักแปลและนัก สัง คมสงเคราะห์ ทุก คนที่ ให้ สุช าโทร
ปรึ กษาหารื อ ช่วยเกื อ้ หนุนการทางานจนสาเร็ จลุล่วง
ไปให้ ด้วยดี มา ณ ที่นี ้ด้ วยค่ะ
ณ-ทรรศ: ในการทางานที่ต้องติดต่อกับชาวสวิส คง
ต้ องใช้ ภาษาท้ องถิ่นมากใช่ไหม
คุ ณสุ ช า: แน่นอน ยิ่ ง ในระยะแรกที่ เ ข้ ามาท างาน ผู้
ที่มาติดต่อแทบไม่พูดภาษาอังกฤษเลย แต่ปัจจุบนั ใช้
ภาษาอังกฤษกันมากขึ ้น ดังนันการใช้
้
ภาษาถิ่นได้ เป็ น
อย่างดี มี ความจ าเป็ นอย่างมาก ภาษาเยอรมันเป็ น
ภาษาหลัก แต่ทัง้ นี ก้ ็ ยัง มี ภ าษาถิ่ น ที่ มี ส าเนี ย งต่า ง
ออกไป ที่เราต้ องพยายามทาความเข้ าใจให้ ได้
ถึงแม้ ว่าคนไทยจะติดต่องานที่เกี่ ยวกับเอกสารไทยก็
ตาม แต่ส่วนใหญ่ผ้ ูเป็ นสามีมักทาหน้ าที่ในการติดต่อ
แทนภรรยา ด้ วยเหตุผลที่ต่างกัน และอีกประการ คือ
สามีชาวสวิส ต้ องการทราบเรื่ องและขันตอนด้
้
วย จึงมี
ความจาเป็ นต้ องอธิบายให้ สามีเข้ าใจ ทังนี
้ ้รวมถึงงาน
บริ ก ารกงสุล สัญ จร ซึ่ง มี ทัง้ ชาวสวิ ส และชาวไทยให้
ความสนใจมาขอรับบริการ

ณ-ทรรศ: ทราบว่าที่ สอท. มี เจ้ าหน้ าที่ สองแบบ คือ
ข้ า ราชการที่ ม าจากประเทศไทย มี ว าระการท างาน
ส่วนเจ้ า หน้ าที่ ท้อ งถิ่ นที่ อยู่ประจ า ไม่ทราบว่าเข้ าใจ
ถูกต้ องไหมคะ
คุณสุชา: ถูกต้ องค่ะ เจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่น ทางานประจา
จนกว่า จะลาออกไปเอง หรื อ อายุค รบเกษี ย ณ ส่ว น
ข้ าราชการที่มาจากประเทศไทย และเจ้ าหน้ าที่กงสุล มี
ระยะเวลาปฏิ บตั ิหน้ าที่ ในประเทศสวิตฯ ไม่เกิน 4 ปี
ส่วนตาแหน่ง เอกอัครราชทูต ก็ เช่นกัน แต่เท่าที่ ดิฉัน

ทางานมา มีเอกอัครราชทูตที่อยู่ประจาครบวาระ 4 ปี
เพียงไม่กี่ทา่ น ส่วนใหญ่จะอยูเ่ พียง 2 หรื อ 3 ปี เท่านัน้
ณ-ทรรศ: จาเป็ นไหมที่เจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่น ควรหรื อต้ อง
พูดภาษาถิ่นให้ ได้
คุณสุชา: จาเป็ นและสาคัญมากค่ะ เพราะทาให้ ผ้ ู มา
ใช้ บริ การ มีความมั่นใจและดีใจที่เราสามารถสื่อสาร
กั บ เขาได้ มี จ านวนไม่ น้ อยที่ ไ ม่ ถ นั ด ในการพู ด
ภาษาเยอรมัน แต่พูดภาษาสวิส -เยอรมัน เขาก็ ดีใจ ที่
เราเข้ าใจและสื่อ สารกับเขาได้ นอกจากนี ้ยังช่วยเป็ น
สื่อกลางในการสร้ างความเข้ าใจให้ กับชาวสวิส รวมทัง้
ชาวสวิสที่มีภรรยาเป็ นคนไทยด้ วย
ณ-ทรรศ: ในฐานะที่มีประสบการณ์ การทางานมา
อย่างยาวนานถึง 25 ปี มีข้อแนะนาหรื อ แนวทางที่ช่วย
ในการทางานให้ ราบรื่ น ที่จะบอกน้ องๆ รุ่ นต่อไปที่จะ
เข้ าทางานนี ้อย่างไรค่ะ
คุณสุชา: พยายามเรี ยนรู้ พูดภาษาเยอรมันให้ เก่ง ให้
คล่อง ฝึ กฝน ให้ ค วามสนใจศัพ ท์ เ ฉพาะด้ วย เรี ย นรู้
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กฎเกณฑ์ของวีซ่า และพยายามจาทุกสิ่งให้ ได้ เก็บไว้
ในหัวสมอง เพราะหัวสมองของเรา คือ คอมพิวเตอร์ ที่
บันทึกข้ อมูล ที่ดี อย่าย่อท้ อ กับคาถามที่ มีเข้ ามา ถึง
ตอนนี ้ก็ยงั ไม่ทราบว่า ใครจะมารับช่วงต่อ แต่ไม่ว่าจะ
เป็ นใครก็ตาม ก็ขอฝากไว้ ว่า ขอให้ น้องพยายามเรี ยนรู้
ความเป็ นอยู่ สิ่ ง แวดล้ อมรอบๆ ตั ว ภาษาและ
วัฒ นธรรม สิ่ ง เหล่านีน้ อกจากจะช่วย ในการทางาน
ของเราแล้ ว เรายังสามารถนามาช่วยเหลือคนไทย ที่
ประสบปั ญหาได้ ด้วย ตัวอย่างเช่น มีคนไทยถามมาว่า
จะไปประเทศฝรั่งเศส ต้ องขอวีซ่าไหม ปกติแล้ วก็ไม่ใช่
หน้ าที่โดยตรงของ สอท. ถ้ าเป็ นสถานทูตอื่น เขาก็ อาจ
ให้ ไปถามที่ สถานทูตฝรั่งเศส แต่เราเห็นว่าเป็ นคนไทย
เราก็ จ ะถามว่ า เขาได้ รั บ ใบอนุ ญ าตพ านั ก อยู่ ใ น
ประเทศสวิตฯประเภทใด เมื่อทราบข้ อมูลเราก็สามารถ
ให้ ความช่วยเหลือเขาได้ ตังแต่
้ เอ ถึง แซท
ณ-ทรรศ: การทางานทุกอาชีพ เราคงปฏิเสธไม่ได้ ว่า
บางครัง้ ก็มีปัญหา ปั ญหาที่พบบ่อยมีอะไรบ้ างและมีวิธี
จัดการอย่างไร
คุณสุชา: การทางานในแผนกวีซ่า ต้ องติดต่อกับผู้มา
ใช้ บริ การ ที่เป็ นชาวสวิส และชาวต่างชาติที่พานักอยู่
ในสวิ ต ฯ ในการขอวี ซ่ า เราจะขอเอกสารเพิ่ ม ตาม
กฎระเบี ย บ บางรายก็ ป ฎิ บัติต าม บางรายก็ ต่อ รอง
และอ้ างว่าทาไมต้ องขอเอกสารมากมาย การที่เขาไป
เที่ ยว และนาเงิ นไปใช้ จ่ายในประเทศไทย เราก็ ต้อ ง
อดทน ในการให้ คาอธิบายว่า ถ้ าเอกสารไม่ครบหรื อไม่
ถูกต้ อง คุณผู้ใช้ บริ การ ก็จะไม่ได้ วีซ่า บางรายก็เข้ าใจ
แต่บางรายก็บน่
ปั ญหาการทาวีซ่า ที่พบบ่ อยที่สุด คือชาวต่างชาติที่
เข้ าไปอยูท่ ี่ประเทศไทยเป็ นเวลานาน ส่วนใหญ่เกษี ยณ
แล้ ว แต่เงินออมจากสวัสดิการสังคมน้ อยไม่เพียงพอ ที่
จะใช้ ชี วิ ต อย่ า งสุ ข สบายในสวิ ต ฯ จึ ง ย้ ายไปอยู่ ที่
เมืองไทย จะมีชีวิตที่สบายกว่า และคงได้ รับความอ่อน

น้ อม จากคนในประเทศไทยจนเคยชิน เมื่อมาติดต่อกับ
สอท. ก็ ค่อ นข้ า งใช้ อ านาจ แสดงกริ ย าที่ ไ ม่ส มควร
หรื อไม่ทาตามกฎระเบียบ ซึ่งก็ต้องพยายามชี ้แจงและ
ทาความเข้ าใจกับเขา
ณ-ทรรศ: หากมีความความขัดแย้ งกับเพื่อนร่วมงานมี
วิธีแก้ ไขอย่างไร
คุณสุชา: ดิฉันคิดว่าทุกแห่งมีเรื่ องนี ้ แต่ละคนมีความ
คิดเห็นและอุปนิสยั ใจคอแตกต่างกัน ความขัดแย้ งก็มี
บ้ า งแต่น้ อย เพราะน้ อ งๆ ก็ ใ ห้ ความนับ ถื อ เพราะพี่
ทางานมานาน หากมีความขัดแย้ ง ก็พยายามชี ้แจงถึง
ความเป็ นไปได้ พูดจาหยอกล้ อ เล่นกัน ให้ ปัญหามัน
คลี่ ค ลายได้ การเป็ นเจ้ าหน้ าที่ ท้ องถิ่ น เราจะต้ อ ง
ท างานด้ ว ยกัน ต่อ ไปอี ก ในระยะยาว จนกว่า ใครจะ
ลาออกไป หรื อครบวาระการทางาน ดังนัน้ เราควรรัก
ใคร่ กลมเกลี ยวกัน สามัคคีกัน ช่วยกันทางาน แผนก
อื่ น ๆ น้ อ งๆ ที่ เ ข้ า มาท างานใหม่มี ปั ญ หาหรื อ มาขอ
ค าแนะน าหรื อ ปรึ ก ษาเราก็ ยิ น ดี ต อบ หากมี เ รื่ อ ง
บาดหมางกันบ้ าง ก็ไม่ใหญ่โตที่จะเก็บมาเป็ นปั ญหา
หากมีความเครี ยด แต่เดิม เคยเป็ นนักวิ่ง ก็ ออกไปวิ่ง
เดิน ออกกาลังกาย เข้ าฟิ ตเนส ก็ช่ว ยให้ ผ่อนคลายได้
แต่ก็มีบ้างที่เครี ยดมากจนนอนไม่หลับหรื อฝั นร้ าย แต่
พอรุ่ งขึ ้นก็บอกตัวเองว่า “ช่างมันเถอะ ทุกคนก็ประสบ
ปั ญหานี ้ ถ้ าเราผ่านมันไปได้ ก็เหมือนเราเกิดใหม่ จง
ลื ม เรื่ อ งนัน้ ไปแล้ ว เริ่ ม ต้ น ใหม่ ” พยายามคิด แบบนี ้
ตลอดช่วง 25 ปี ที่ผา่ นมา

รวงข้ าว/ ธันวาคม 2557
15

ทัง้ นี ข้ อขอบคุณ เพื่ อ นร่ ว มงานทุก คน ที่ ใ ห้ ก าลัง ใจ
สนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ท าให้ สามารถ
ปฏิบตั งิ านจนสาเร็ จลุลว่ งไปได้ ด้วยดี
ณ-ทรรศ: มีหลักและแนวทางในการทางานและการใช้
ชีวิต อย่างไร
คุณสุช า: การทางาน บางคนคิดว่าการทางานทาให้
ตนเองมี คุณ ค่ า เป็ นที่ พึ่ ง ของตัว เองได้ บางคนมา
ทางาน สอท. ผ่านไป 10 ปี ไม่ทาแล้ ว อยู่บ้านดีกว่า
แต่ดฉิ ันไม่คิดเช่นนัน้ เพราะระยะที่ทางาน งานมากก็มี
ประสบการณ์ ม าก งานนี ท้ าให้ เ ราได้ ติดต่อ พบกับพี่
น้ องชาวไทย เวลาเดินไปไหน เช่นไปซื ้อของ พบคนไทย
ก็ถูกจูงมือ “พี่คะ ขอเวลาหน่อยมี เรื่ องปรึ กษา” ก็ร้ ู สึก
ภูมิใจว่าเขาเจอเราตามสถานที่ตา่ งๆ เขายังมาปรึกษา
ปั ญหากับเรา มีความยินดีว่า ได้ ทาประโยชน์กบั พี่น้อง
ชาวไทยด้ ว ยกัน การท างานท าให้ ตัว เองรู้ สึก มี ค่า มี
ประโยชน์ อันที่ จ ริ งเลยเวลาเกษี ยณตามกฎระเบียบ
ของไทยมาแล้ ว 3 ปี แต่ก็ได้ รับการต่ออายุการทางาน
มาเรื่ อยจนถึงวันนี ้ รู้สกึ ตัวว่าพอแล้ วค่ะ
หลังเกษี ยณ จะพักผ่อนสักระยะหนึ่ง จากนัน้ ตังใจจะ
้
ไปช่วยงานการกุศล ดังที่เคยตังใจไว้
้
ว่าจะไปช่วยงานที่
บ้ า นพัก คนชรา น าวิ ช าความรู้ เก่ าๆ ที่ เ คยทามา คื อ
เตรี ยมเครื่ องดื่ม หรื อป้อนอาหารคนชรา ชงกาแฟและ
เสริ ฟ เป็ นต้ น หรื อช่วยงานชุมชน หรื อช่วยตอบคาถาม
เป็ นการใช้ ความรู้ ความสามารถที่ สั่ ง สมมาจาก
ประสบการณ์ ใ นการท างาน ที่ ส าคัญ ให้ เวลากั บ
ครอบครัวมากขึน้ พบปะสังสรรกับเพื่อนๆ บ้ าง ถ้ า
เป็ นวันหยุดยาว ก็ไปเที่ยวแถบประเทศใกล้ เคียง เช่น
อิตาลี สเปน เล่นกีฬา หรื อทางานบ้ าน เป็ นต้ น

ท างาน ท าให้ มี ค วามภาคภู มิ ใ จ ที่ ไ ด้ มี ส่ ว นในการ
ช่วยเหลือสังคม ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นความสาเร็จอย่างหนึง่
ณ-ทรรศ: ขอให้ ฝากคาแนะนาสาหรับคนรุ่นหลัง ๆ ที่
เพิ่งเข้ ามาอาศัยอยูใ่ นประเทศสวิตฯ หน่อยค่ะ
คุณสุชา: คนที่มาอยูใ่ หม่ ควรเตรี ยมตัว ทาความเข้ าใจ
และยอมรั บ คู่ ส มรส ทุ ก คนไม่ ไ ด้ ร่ า รวยเหมื อ นกั น
พยายามเรี ยนรู้ วิถีชี วิตของชาวสวิส ขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี ความเป็ นอยูข่ องเขา รู้ว่าอะไรควรหรื อไม่ควร
ภาษาเป็ นเรื่ องสาคัญมาก การออกไปเรี ยนภาษา ทา
ให้ มีเพื่อนฝูง พยายามเข้ าสังคมกับชาวสวิสบ้ าง ทาให้
เราได้ ความรู้หลายอย่าง ไม่ควรปิ ดกันตนเอง
้
เพราะจะ
ทาให้ ชีวิตของเราอับเฉา และคนที่สาคัญที่สดุ คือสามี
ของเรา ดูแลเขาให้ ดี แต่อย่าลืมเผื่ อความสนใจ และ
เวลาให้ ตนเองด้ วย พยายามหาความรู้ใส่ตวั สวิตฯ จะ
สดใสน่าอยู่ ควรหาเวลาไปท่องเที่ยวกับสามีบ้าง เพื่อ
ความสุขของชีวิตคู่
ดิฉัน อยู่ส วิ ต ฯ มา 38 ปี มากกว่า อยู่ใ นประเทศไทย
บอกตรงๆ ว่า มีความสุขและพอใจ เพราะเราทาตัวให้
กลมกลืนกับสภาพแวดล้ อม รู้จกั เอาใจเขามาใส่ใจเรา
ปรั บ ตัว ให้ เข้ ากั บ สัง คมที่ เ ราอยู่ ใ ห้ ไ ด้ ก็ ท าให้ เ รามี
ความสุขแล้ วค่ะ
นี่คือบทสรุ ปของคุณสุชา หญิงไทยที่มาใช้ ชีวิตใน
ต่ างแดนเป็ นเวลานานและประสบความสาเร็จใน
ชีวิตกับสิ่งที่เลือกแล้ ว ไม่ ว่าจะอยู่แห่ งใด ชีวิตสุข
ได้ ด้วยตัวเราเอง......
(สัมภาษณ์วนั ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557)

ณ-ทรรศ: อะไรคือความสาเร็จในการทางาน
คุ ณ สุ ช า: ในการท างานนี ก้ ็ ไ ม่ ไ ด้ มี เ หรี ย ญตราหรื อ
เกียรติยศอันใด แต่การมีความจริ งใจและตังใจในการ
้
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โปรดอย่า....เอาหูไปนา เอาตาไปไร่
โดย กลอยใจ

พวกเราทราบหรื อไม่ว่า ในสวิตฯ มีหญิ ง ชายจ านวน
มาก ที่บ้านของตนเอง ได้ กลายเป็ นสถานที่ ที่ ไม่น่าอยู่
อีกต่อไป เพราะพวกเขาถูกทาร้ าย ตบตี และถูกกดขี่
ขอบอกกับพวกเราว่า เรื่ องความรุ นแรงในครอบครั ว
ไม่ใช่เรื่ องส่วนตัว พวกเราถ้ าใคร ได้ พบเห็น เราจะต้ อง
เข้ า ไปให้ ความช่วยเหลื อ หรื อ ทาอะไรสักอย่า ง เพื่ อ
หยุดการกระทารุนแรงนันๆ
้
ถ้ าเราเป็ นญาติ เพื่อนบ้ าน หรื อผู้ ร่วมงาน ของผู้
ตกอยู่ ใ นครอบครั ว ที่ ใ ช้ ค วามรุ น แรง เราจะท า
อย่ างไรได้ บ้าง
พบว่ าเหตุความรุ นแรงที่เกิดใน สวิตฯ ต่อปี ประมาณ
16,000 ราย ที่มีการแจ้ งความ
ต่อเจ้ าหน้ าที่ตารวจ นัน่ เพราะ
ญาติๆของพวกเขาให้ ข้อมูล ใน
ความเป็ นจริ ง แล้ ว มี ม ากกว่ า
นัน้ ข้ อมูลจากมหาวิทยาลัย
ซูริค พบว่า 15-20 % เท่านันที
้ ่
มี ก ารแจ้ งความ และนี่ คื อ
สาเหตุที่ทาให้ ความรุ นแรงในครอบครัว เกิดขึ ้นซ ้าแล้ ว
ซ า้ เล่ า ผู้ ตกเป็ นเหยื่ อ จึ ง ไม่ ไ ด้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ
เพราะฉะนัน้ โปรดแจ้ งให้ ข้อมูลกับเจ้ าหน้ าที่ เมื่อพบ
เห็นความรุนแรงในครอบครัว(คูส่ มรส)
ขณะได้ รับอันตราย หรื อทันทีหลังถูกทาร้ าย
 โทรศัพท์แจ้ งตารวจ ที่เบอร์ 117 เจ้ าหน้ าที่ตารวจ
จะมาทันทีเพื่อปกป้องผู้ตกเป็ นเหยื่อความรุนแรง
 เจ้ าหน้ าที่ตารวจจะตังข้
้ อหาและนาตัวผู้กระทาผิด
ออกนอกบริ เ วณบ้ าน ไปสงบสติอารมณ์ ภายใน
เวลาที่กาหนด ณ ที่ใดที่หนึง่

 เจ้ าหน้ าที่ตารวจ จะให้ ข้อมูล กับผู้ถกู ทาร้ าย ว่าจะ
ให้ ผ้ ูก ระท าความผิ ด ไปรั บ การรั ก ษาหรื อ ไปหา
ข้ อมูลในการรับการรักษาได้ ที่ไหน
 ในกรณีที่มีการบาดเจ็บ ให้ ไปพบแพทย์ เพื่อรับการ
รักษาและรับรองว่าได้ รับบาดเจ็บจริง
สิ่งที่ต้องทาในวันต่ อๆมา
 ให้ ไปที่หน่วยงาน ให้ คาแนะนาปรึ กษาแก่ผ้ ู ถูกทา
ร้ าย และประสบเคราะห์ ที่นนั่ จะให้ ความคุ้มครอง
และให้ ข้อมูลแก่ผ้ ถู ูกทาร้ าย ว่าจะต้ องทาอย่างไร
ต่อไป ในกรณีที่จาเป็ น อาจมีแพทย์ นักบาบัด หรื อ
ทนายเข้ ามาเกี่ยวข้ อง
หลังจากนัน้ 1 เดือน
การตัด สิ น ของศาล..หลัง จากต ารวจด าเนิ น คดี กับ
ผู้กระทาความผิด ซึ่ง แต่ละรั ฐ
จะใช้ เวลาแตกต่ า งกั น อยู่
ระหว่าง 10-14 วัน
และศาลปกครองพลเรื อน จะ
ให้ ผ้ ตู กเป็ นเหยื่อ อยู่ห่างจาก
ผู้ กระท าความรุ น แรง ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังนี ้
 ระหว่างแยกอยู่ ให้ เหยื่อและบุตร อยู่ในบ้ านเดิม
ตามลาพัง
 ห้ ามการติ ด ต่ อ ไม่ ว่ า ไปหาเป็ นการส่ ว นตั ว
โทรศัพท์ ส่งข้ อความ อีเมล์ หรื อจดหมาย
ถ้ าท่านที่ตกอยู่ในความรุ นแรง ไม่ควรอดทนอีกต่อไป
คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้ ตงแต่
ั ้ เนิ่นๆ จากศูนย์
ให้ ข้อมูลและความช่วยเหลือสาหรับเหยื่อ เด็ก บุคคลที่
สาม หรื อ ตัวผู้กระทาความรุนแรงเอง ได้ ที่
www.elternnotruf.ch , www.frauenhausschweiz.ch, www.opferhilfe-schweiz.ch,
www.mannebuero.ch, www.konflikt-gewalt.ch
ที่มา: Beobachter, 22 สิงหาคม 2014
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ทาอย่างไร.....เมื่อเขาไม่สนใจดูแล
สามีไม่ สนใจดูแลครอบครั ว ทาอย่ างไรดี
การจัด สรรเวลาให้ งานและครอบครั ว เป็ นประเด็ น
โต้ เ ถี ยงกันมามากมายในชี วิต คู่ จัดสรรเวลาส่วนตัว
ของตัว เองอย่า งไร ถึ ง จะท าให้ เ กิ ด ความสมดุล และ
ยุติธรรมสาหรับครอบครัวและเวลาส่วนตัว การได้ รับ
การปฏิ บัติอย่างยุติธ รรมเสมอภาคเป็ นความจ าเป็ น
พืน้ ฐานของชีวิตคนเรา เมื่อได้ รับการปฏิบัติดังกล่าว
ความรู้สกึ ว่าเราไม่ได้ ถกู เอารัดเอาเปรี ยบ ก็จะตามมา
นักจิตวิทยา ได้ จดั ระบบที่เกี่ยวข้ องกับความรู้สึกในการ
ได้ รับการปฏิบตั ิอย่างยุติธรรม ออกเป็ นหลายหลักการ
เช่น หลักของความเสมอภาคว่า ทุกคนมีสิทธิ โอกาส
หรื อหลักของการเสนอตน เข้ ามามีส่วนร่วม และได้ รับ
ประโยชน์จากความพยายามร่ วมกัน ใครลงทุนลงแรง
มาก คนนันได้
้ มาก นอกจากนี ้ ยังมีหลักการของความ
ถู ก ต้ องชอบธรรมในฐานะ และสถานภาพตาม
กฎหมายที่ควรจะได้ รวมทังหลั
้ กของความต้ องการที่ว่า
บุคคลควรจะได้ รับในสิ่งที่สมควรจะได้ รับ

ใครควรจะเป็ นผู้ สมควรให้ ห รื อ สมควรรั บ มาก
น้ อยแค่ ไหน
ความยุ ติธ รรมในชี วิ ต สมรสอยู่ ท่ ี ไ หน เป็ นเรื่ องที่
ยากอย่างยิ่ง เพราะความยุติธรรม เป็ นความรู้ สึกจาก
การประเมิน ไตร่ตรองตามความเห็น ความเชื่อของแต่

ละคน ในขณะเดียวกัน เราก็ประเมินตามการกระทา
ของคนอื่นๆ รอบข้ างด้ วย เช่น การศึกษาของลูกเป็ น
การลงทุนอย่า งหนึ่ง หรื อ เพี ยงเพื่ อความสนุก สนาน
หรื อการตัดหญ้ า ในสนาม ส าคัญมากส าหรั บชี วิ ต
ครอบครัวจริงๆหรื อ ในกรณีนี ้ อาจจะทาให้ ความหมาย
ของชีวิตครอบครัวเลือนไป
การประเมินชีวิตครอบครั ว น่าจะเป็ นไปในทานอง
ว่า ใครมี ส่ว นท าให้ ชี วิ ต ครอบครั ว ประสบผลส าเร็ จ
จากการศึก ษาพบว่ า เมื่ อคู่ชี วิต มี ความรู้ สึก ทุ่ม เท
ให้ กับ ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งกัน คู่นัน้ จะมี ค วามสุ ข
มากกว่ า เมื่อความรู้สึกไม่สมดุล เข้ ามาครอบงา ฝ่ าย
หนึ่ง รู้ สึกว่าไม่ได้ รับการปฏิ บัติอย่างเท่าเที ยม ก็ จ ะมี
การแสดงออกถึงความเครี ยด ขุน่ ข้ องหมองใจ ไปจนถึง
ความเศร้ า แล้ ว ก็ เ ลยไปถึ ง ความเพิ ก เฉยละเลยต่อ
หน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบที่ ค วรกระท า รวมไปถึ ง
ความรู้สกึ อิจฉา ริษยาในสิ่งที่คนอื่นมี
การทดสอบความสัมพันธ์ และการปรับปรุง
สิ่งที่ควรกระทา คือ การไตร่ ตรองร่ วมกันในสิ่งที่จ ะ
ทดสอบความสัมพันธ์ ว่า มีคณ
ุ ค่าและจะปรับปรุ งให้ ดี
ขึ ้นได้ อย่างไร เช่น การจากัดเวลาสาหรับชีวิตการงาน
หรื อชีวิตส่วนตัวให้ น้อยลง เพิ่มเวลาสาหรับครอบครัว
ให้ มากขึ ้น เพิ่มค่ าใช้ จ่ายสาหรับครอบครัวให้ มากขึ ้น
เอื ้ออาทรและประนีประนอมกันให้ มากขึ ้น การกระทา
ใดที่ ทาร้ ายจิ ตใจกัน ก็ ลดให้ น้อ ยลง และเพิ่ม การ
กระทาที่ทาให้ อีกฝ่ ายผ่อนคลายสบายใจ รักษาระดับ
ความรักความไว้ ใจและวางเป้าหมายร่วมกันในอนาคต
เคล็ดลับในการหาทางแก้ ปัญหา
ความเข้ าใจตรงกันของแต่ละคนในปั ญหาความเครี ยด
ที่ เกิ ดขึน้ คือ พื น้ ฐานที่ ส าคัญในการหาทางออก การ
แก้ ปัญหาร่วมกันไม่ได้ เกิดขึ ้นจากการหาว่าใครผิดหรื อ
ใครถูก แต่ละคู่ต้องหาวิธีของตัวเองในการหาทางออก
ร่วมกัน
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 ลองคิดไตร่ ตรองดูว่าทาไมเราถึงรู้ สึกว่า ไม่ได้
รับความเป็ นธรรม อะไรทาให้ เ ราเครี ยด เรา
ต้ องการอะไร
 หาเวลาที่จะได้ อยู่ด้วยกันเงียบๆ สองคน เพื่อ
คุยเรื่ องที่ค้างคาใจ พูดถึงความรู้สึกของตัวเอง
ฟั ง ความจากคู่ค รองว่า เขารู้ สึก อย่า งไร เขา
ประมวลเรื่ องที่เกิดขึ ้นอย่างไร การแสดงออก
ถึ ง ความประทับ ใจซึ่ง กัน และกัน เป็ นประตู
นาไปสูก่ ารพูดคุยกันตามประสาคูค่ รอง

“โรคซึมเศร้า คือ ความไม่สบาย . . .
ไม่ได้เกิดจากความอ่ อนแอ
หรือ เป็ นความผิดของใคร”
โดย นพ.จิตริ น ใจดี
จิตแพทย์ประจาศูนย์จิตรักษ์ กรุงเทพ รพ. กรุงเทพ

 วิ เ คราะห์ ไ ตร่ ต รองร่ ว มกั น ว่ า ทั ง้ คู่ จ ะลด
ค่าใช้ จ่ายในการอยู่ร่วมกันได้ อย่างไร แต่ละ
คนจะเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่กนั และกันได้ อย่างไร
 หากเมื่ อตกลงใจได้ ทัง้ คู่แ ล้ ว ว่า ต่า งคนต่า ง
ต้ องการไปในทิศทางของตัวเอง ก็ ให้ ร่วมกัน
ระบุรายการสิ่งที่ต้องทา สิ่งที่สามารถทาได้ ทา
ไม่ได้ ไตร่ ตรองว่าใครต้ องทาอันไหน และการ
ที่ ค นเราได้ ท าในสิ่ ง ที่ ต้ อ งการท า จะช่ว ยได้
มากในการจัดการเลือกสรรแบ่งปั น ส่วนหน้ าที่
อื่นๆ ที่สามารถผลัดเปลี่ยนการทาหน้ าที่ได้ ก็
ระบุลงไป ให้ ตกลงในเป้าหมายร่ วมกันว่าแต่
ละคนจะยอมรั บการทาหน้ าที่ ใ นสิ่ ง ที่ ตนเอง
ต้ องทา

ในช่วงนี ้กระแสสังคมมีความตื่นตัวให้ ความสาคัญกับ
“โรคซึมเศร้ า” มากขึ ้น มีการพูดถึงเรื่ องนี ้กันในวงกว้ าง
หลายๆคนต่างค้ นหาข้ อมูลต่างๆเกี่ ยวกับโรคซึมเศร้ า
ทังที
้ ่มีนาเสนอในสื่อออนไลน์และในสื่อโทรทัศน์ บาง
ข้ อ มูล ฟั ง ดูแล้ วน่าตกใจ ฟั ง ดูน่ากลัว จนบางคนเริ่ ม
สงสัยเกิดคาถามขึ ้นในใจว่า “โรคซึมเศร้ านันคื
้ ออะไร”
“มีใครบ้ างที่ เสี่ ยงเป็ นโรคซึม เศร้ า” “ถ้ าฉันเป็ นโรค
ซึมเศร้ าแล้ วจะต้ องทาอย่างไร” คาถามเหล่านี ้มีคาตอบ
เดี๋ยวจะขออธิ บายเป็ นภาษาที่ ง่ ายๆต่อการทาความ
เข้ าใจนะครับ
“ฉันแค่เศร้า หรือ เป็ นโรคซึมเศร้า”

แปลโดย วีรณา สินสวัสดิ์ ฟอเรอร์
เรี ยบเรี ยงโดย โรส
ที่มา: http://www.beobachter.ch/familie

อารมณ์เศร้ านันเป็
้ นอารมณ์พื ้นฐานของทุกๆคนอยู่แล้ ว
เราเชื่อว่าทุกคนเกิดมาต้ องเคยเศร้ า เคยเสียใจ ส่วน
ใหญ่ อารมณ์ เศร้ า มัก เกิ ด ตามหลัง การสูญเสี ย หรื อ
เมื่ อ บุค คลนัน้ ต้ อ งเผชิ ญ ปั ญ หาอุ ป สรรคต่ า งๆแล้ ว
หาทางแก้ ไขไม่ ไ ด้ ในคนปกติ นัน้ อารมณ์ เ ศร้ าจะ
เป็ นอยู่ไม่นาน จะค่อยๆดีขึ ้นเองและในที่สุดก็ปรับตัว
ได้ ทาใจได้ หลายคนสามารถพลิกวิกฤติเป็ นโอกาส
กลับมาฮึดสู้แก้ ไขในสิ่งที่ทาให้ เศร้ าได้ สาเร็จ
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ส่วน “โรคซึมเศร้ า”นัน้ จะมีลกั ษณะที่ชดั เจนและเป็ น
ยาวนานกว่ า คื อ จะมี อ ารมณ์ เ ศร้ าหรื อ อารมณ์
หงุ ด หงิด ที่ เ ป็ นมากและเป็ นอยู่เ กื อ บตลอดทัง้ วัน
ติดต่อกันเป็ นเวลาอย่ างน้ อย 2 สัปดาห์ อาการไม่มี
แนวโน้ ม ที่ จ ะดีขึน้ เอง ทาให้ บ กพร่ องในเรื่ อ งการคิด
การตัด สิ น ใจ ไม่ส ามารถท าหน้ า ที่ ก ารงานหรื อ การ
เรี ยน ได้ เหมาะสมดังเดิม
บ่อยครัง้ คนที่เป็ นโรคซึมเศร้ ามักจะไม่มีความสนใจใน
สิ่งต่างๆรอบตัว เรี ยกง่ายๆว่า “ไม่อยากทาอะไรทังนั
้ น”
้
“เบื่ อหน่ ายไปหมด” รวมทัง้ มี อาการต่างๆเหล่านี ้
ตามมาด้ วย เช่น
1. กิน เปลี่ยนไปจากเดิม เช่น เบื่ออาหาร กินข้ าวไม่
อร่ อย หรื อบางคนเป็ นตรงกันข้ าม คือ กินมากขึ ้น ทังๆ
้
ที่ไม่หิว ทาให้ มีน ้าหนักตัวเปลี่ยนแปลงขึ ้น-ลง เกินกว่า
ร้ อยละ 5 ใน 1 เดือน
2. นอน เปลี่ยนไปจากเดิม เช่น นอนไม่หลับ นอนได้
สันกว่
้ าเดิมมาก มักตื่นก่อนเวลาตื่นประจาของตน หรื อ
บางคนจะนอนทังวั
้ นโดยไม่อยากลุกไปทาอะไร
3. ท่ าทาง เปลี่ยนไปจากเดิม เช่น เชื่องช้ า ซึม เก็บตัว
หรื อบางคนเป็ นตรงกันข้ าม คือ กระสับกระส่าย กระวน
กระวาย รู้สกึ อึดอัด
4. รู้ สึ ก อ่ อ นเพลี ย เหมื อ นคนไม่ มี เ รี่ ย วแรงที่ จ ะท า
อะไร หลายคนจะมีอาการปวดเมื่อยตามตัว ปวดหลัง
ปวดศีรษะ
5. สมาธิ ความจาไม่ดี ทาให้ ทางานผิดพลาดมากกว่า
ที่เคย ทาอะไรก็ไม่มนั่ ใจทัง้ ๆที่เป็ นงานที่ตนเคยทาอยู่
เป็ นประจา
6. มีความคิดเชิงลบต่ อตัวเองและโลกภายนอก เชื่อ
ว่าตัวเองเป็ นคนไม่ดี ไม่ค่คู วรกับสิ่งดีๆ คิดว่าไม่มีทาง
หรื อคงไม่มีใครจะมาแก้ ไขอะไรให้ ดีขึ ้นได้ ทังๆที
้ ่ก่อน
หน้ านี ้ก็ไม่เคยมีความคิดเช่นนี ้มาก่อน
7. มีความคิดเรื่องการตายหรื อการฆ่าตัวตายอยูซ่ ้าๆ

“ความคิดเชิ ง ลบแบบตาหนิตัวเองและความคิดยา้ ๆ
ซ า้ ๆเกี่ ย วกั บ การฆ่ า ตัว ตายนี ้ เป็ นอาการของโรค
ซึมเศร้ า” เรื่ องนี ้เป็ นเรื่ องที่สาคัญมากเพราะ “คนส่วน
ใหญ่ที่มีอาการซึมเศร้ านัน้ มักจะไม่ร้ ู อาการตัวเองหรื อ
ถึ ง รู้ ก็ ไ ม่ มี เ รี่ ย วแรงมากพอที่ จ ะเดิ น ไปหาตัว ช่ ว ย”
ดังนั น้ หากคนใกล้ ชิดและครอบครัวสังเกตได้ ว่าคนที่
เรารักมีทา่ ทีเศร้ าๆหรื อเปลี่ยนไปจากเดิม ก็ควรแสดง
ท่าทีเข้ าใจ ให้ กาลังใจและช่วยเหลือให้ ได้ รับการรักษา
ที่ถกู วิธี ก็จะทาให้ ความคิดหรื ออาการต่างๆเหล่านี ้ดีขึ ้น
ทาไมถึงเป็ นโรคซึมเศร้ า

จากการศึกษาวิจยั ในปั จจุบนั พบว่า “โรคซึมเศร้ า” นัน้
สัม พันธ์ กับระดับของสารเคมีในสมองที่ ควบคุมเรื่ อง
อารมณ์เศร้ าเสียสมดุลไป โดยเฉพาะสารสื่อประสาทที่
ชื่อ “เซโรโทนิน” (serotonin) และ “นอร์ เอพิเนฟริ น ”
(norepinephrine) ดังนันเมื
้ ่อแพทย์ให้ ยาไปปรับระดับ
สารเคมีในสมองจึงทาให้ อาการซึมเศร้ าดีขึ ้นได้
จริ งๆแล้ ว “โรคซึมเศร้ า” ยังมีสาเหตุการเกิดอีกหลาย
อย่าง ซึ่งเป็ นเรื่ องที่ผ้ ปู ่ วยควรพูดคุยทาความเข้ าใจกับ
แพทย์ผ้ รู ักษาเพื่อที่จะให้ การรักษาได้ ตรงจุด แต่ในที่นี ้
จะขอกล่าวในภาพรวมว่า “ทัศนคติของคนในสังคม
นันถื
้ อเป็ นเรื่ องสาคัญและมีผลกระทบต่อบุคคลที่ ป่วย
เป็ นโรคซึมเศร้ า” พูดง่ายๆว่าหากเรามีญาติสนิทหรื อ
คนที่รักป่ วยเป็ นโรคซึมเศร้ า แล้ วการที่เขาเหล่านันจะ
้
หายจากโรคนี ้ได้ ช้าหรื อเร็วก็เป็ นผลมาจากทัศนคติของ
คนรอบข้ างด้ วยเช่นกัน
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หลายครัง้ ที่บคุ คลที่ป่วยด้ วยโรคซึมเศร้ านันต้
้ องเผชิญ
ศึก 2 ด้ าน” ทังเจอกั
้
บอารมณ์เศร้ า ที่มาจากตัวโรคเอง
และยังต้ องเผชิญกับแรงกดดันจากครอบครัวและคน
ใกล้ ชิด บางคนมักจะมองว่ า “โรคซึมเศร้ านัน้ เป็ นโรค
ที่เกิดจากความอ่อนแอ ความขีเ้ กี ยจ” จนเผลอไป
วิพ ากษ์ วิจ ารณ์ หรื อเอาความคิดของตัวเองไปตัดสิน
ผู้ป่วย บางคนอาจจะมองว่าโรคซึมเศร้ าเป็ นแค่เรื่ อง
เล็กๆจึงมองข้ ามไปและไม่ได้ เข้ าไปช่วยเหลือดูแล บาง
คนอาจจะแนะนาให้ “อย่าคิดมาก” “ทาไมถึงยังไม่หาย
สักที ปั ญหาแค่นี ้เอง” หรื อรี บๆให้ คาแนะนาไปในสิ่งที่
ผู้ ป่ วยท าไ ม่ ไ ด้ จริ ง ในขณะนั น้ ท่ า ที ต่ า ง ๆดั ง ที่
ยกตัวอย่างมานี ้ จะไม่ เป็ นผลดี ต่อคนที่ป่วยเป็ นโรค
ซึมเศร้ า

ในปั จจุ บั น มี แ นวทางการรั ก ษาโรคซึ ม เศร้ าที่ มี
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพดีอยูห่ ลายวิธี เช่น
1. การั กษาด้ วยยา เป็ นการให้ ยาเพื่อไปปรับ
สารเคมีในสมองที่คมุ อารมณ์เศร้ าให้ กลับสูภ่ าวะสมดุล
2. การรั กษาทางจิตใจ เป็ นการรักษาที่เน้ น
พูดคุยเพื่ อให้ ผ้ ูป่วยได้ เข้ า ใจตนเองและปรั บทัศนคติ
ปรับวิธีการมองตัวเองและฝึ กทักษะต่างๆที่จะช่วยให้
เอาชนะอาการซึมเศร้ าที่เป็ นอยู่

ถ้ าฉันเป็ นโรคซึมเศร้ าแล้ วจะต้ องทาอย่ างไร
อั น ดั บ แรก คื อ ต้ อ งปรั บ ทัศนคติของตัวเองก่อ นว่า
“โรคซึม เศร้ า ” ก็ เ ป็ นเหมือนโรคอื่ นทั่ว ๆไป เช่น
โรคเบาหวาน โรคความดัน โลหิ ต สู ง เป็ นสิ่ ง ที่ อ าจ
เกิดขึน้ ได้ กับทุกคน และไม่ใช่เ รื่ องน่าอายที่จะพูดคุย
เรื่ องนี ้ กับคนใกล้ ชิดหรื อคนที่ไว้ ใจ (ในประเทศไทยพบ
ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ าประมาณร้ อยละ 5)
ยิ่ง ถ้ าหากมี อ าการมากๆ เช่น มี ค วามคิดเรื่ องฆ่าตัว
ตาย หรื อ บกพร่องในหน้ าที่การงานที่รับผิดชอบ ก็ควร
รี บหาช่องทางรักษาดูแลใจของตัวเองเสียแต่เนิ่นๆ เช่น
ควรปรึ ก ษาผู้เ ชี่ ย วชาญในด้ า นนี โ้ ดยเฉพาะนั่น ก็ คื อ
จิตแพทย์ นักจิตวิทยา เป็ นต้ น

3.การทากิจกรรม/พฤติกรรมบาบัด
แนวทางการรั ก ษาผู้ ป่ วยโรคซึ ม เศร้ านัน้ ขึ น้ อยู่ กั บ
ประเภท และระดับความรุ นแรงของโรค ส่วนใหญ่แล้ ว
การรั กษาแบบควบคู่ไปด้ วยกันระหว่าง การกินยา
การรั ก ษาทางจิ ต ใจและการท าการท ากิ จ กรรม /
พฤติกรรมบาบัด จะให้ ผลการรักษาที่ดีที่สดุ แต่อย่างไร
ก็ ต าม หากผู้ป่ วยได้ รั บ ความรั ก ความเข้ าใจ จาก
บุคคลรอบข้ างด้ วยแล้ ว ก็จะยิ่งเป็ นตัวกระตุ้นที่ สาคัญ
ที่จะทาให้ หายจากโรคซึมเศร้ าได้ ในที่สดุ .....
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ก่อนตะวันตกดิน
โดย ก. ไตรคา

เพราะมนุษย์ไม่สามารถฝื นเวลาและสังขารของตัวเอง
ได้ เมื่อยังมีลมหายใจก็ขอให้ ยอมรับ...ว่าสักวันเราจะ
ก้ าวเข้ าสูว่ ยั เกษียณ

ยิ่ง PK ที่ป้าเป็ นสมาชิ กอยู่แจ้ ง ให้ สมาชิ กทราบว่า
สมาชิกที่ต้องการหยุดทางาน ก่อนอายุครบเกษี ยณใน
ปี 2017/2018 จะได้ รับเงิน ÜR ครึ่งเดียว
ท่านที่คิดจะหยุดทางานก่อนอายุครบเกษี ยณ ปี 2019
จะไม่ ได้ รับเงิน ÜR นัน่ คือ เป็ นการบังคับให้ คนทางาน
ต่อไป จนอายุครบเกษี ยณ ผู้ที่อายุยงั น้ อย เมื่อได้ รับ
แจ้ งข้ อมูลใหม่นี ้ เริ่มเครี ยดกันแล้ ว
ถ้ าท่านโชคดีมากๆ PK ที่ท่านเป็ นสมาชิกอยู่อาจจะ
ยังให้ สิทธิรับเงิน ÜR
ผู้ที่ รับ ผิ ดชอบเรื่ อ งรายรั บ ในครอบครั ว นี่ เขาเหนื่ อ ย
มาก ท าอย่ า งไรเราจะประคั บ ประ ครองให้ ชี วิ ต
ครอบครัวอยูไ่ ปได้ อย่างราบรื่ น แต่ละคนต้ องทางานจน
หง่อมหรื อ

คุณป้าหน้ าใสก็เช่นกัน ย้ อนหลังไปเมื่อ 2 ปี ก่อน วันที่
24 ตุล าคม 2012 คุณ ป้ าตัด สิ น ใจหยุ ด ท างาน 2 ปี
ก่อนอายุครบ 64 ปี แม้ จะอาลัยงานที่เคยทามาตลอด
26 ปี แต่เมื่ อตัดสิ นใจแล้ ว ก็ เดินหน้ าต่อไป จึงติดต่อ
Pensionskasse (PK)(ภ.เยอรมัน), Caisse de
pension (ภ. ฝรั่ ง เศส) ปฏิบัติทุกอย่างถูกต้ องตาม
ระเบียบของการลาออกจากงาน
เงินบานาญ ที่ได้ เรี ยก Überbrückungsrente
(ภ.เยอรมัน) (ต่อไปจะใช้ คาย่อเรี ยกรายรับนี ้ว่า ÜR)
หรื อ Rente de raccordement (ภ. ฝรั่งเศส) สาหรับผู้
หยุดทางาน ก่อนอายุครบเกษี ยณ เงินส่วนนี ้แต่ละ PK
ของแต่ล ะคน จะแตกต่างกัน เช่น ก าหนดอายุ หรื อ
อาชีพ ว่าจะได้ รับกี่เปอร์ เซ็นต์

รายได้ หล่ นวู บลง แต่มีเวลาทาในสิ่งที่ตัวเองชอบ
มากขึน้ ไม่เ ป็ นไรท างานมาตลอดชี วิต แล้ ว บัด นี ไ้ ด้
เวลาที่จะพักผ่อนบ้ าง การมีเงินสารองในครอบครัวจึง
สาคัญ
ในวั ย ครบ 64 ปี ในวัน ที่ 24 ตุล าคม 2014 ก็ ห มด
ระยะเวลาการจ่ายเงินจาก ÜR แต่ ได้ รับเงินจาก AHV
(เงินบานาญเมื่ออายุครบเกษี ยณ หญิง 64 ชาย 65 ปี )
มาแทน เพราะฉะนัน้ รายได้ ต่อจากนี ้ไป คือ
จาก PK (เงินสะสมจากการทางาน) + AHV (เงิน
สะสมเมื่อเกษียณ)
คุณป้าหน้ าใส ขอรับเป็ นบาบาญไปตลอดชีวิต ก็อยู่ได้
สบาย ไม่ต้องขอเงินสังคมสงเคราะห์
เนื่องจากตังแต่
้ เกิดมา นี่คือ ครัง้ แรกในชีวิตที่เกษียณ
(คนเราจะเกษี ยณ กันได้ สกั กี่ครัง้ ละหนอ) ในวันกรอก
แบบฟอร์ ม AHV คาถามลงรายละเอียดมาก แต่งงาน
ไหม เคยแต่งมากี่ครัง้ แต่ละครัง้ มีลกู หรื อไม่มี แล้ วฝ่ าย
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ชายด้ วย หลังจากนัน้ ไปนั่งรอที่บ้าน เดี๋ ยวมีจดหมาย
ตอบมา
อยากจะบอกว่ า เมื่อหยุดทางาน รายได้ ลดลงมาก
จะมีสกั กี่คนหนอ ที่รายได้ เพิ่มขึ ้น
เมื่ออยู่ในวัยที่มีกาลังและสติปัญญา ในการประกอบ
อาชี พ การบริ ห ารเงิ น จึ ง เป็ นเรื่ องส าคั ญ จะ
ประมาทไม่ได้ เลย ถึงแม้ รัฐบาล จะไม่สามารถทาให้
ทุกคนรวยเท่ากันหมด แต่ประเทศสวิตฯไม่มีคนจน ทุก
คนมีที่อยูอ่ าศัย มีอาหารครบ 3 มื ้อ ปั จจัยสี่ ห้ า หก
ได้ มีตามต้ องการ เจ็บป่ วยได้ รับการรักษาเท่าเทียมกัน

คุณป้าหน้ าใสเห็น KK – CURA เป็ นเหมือนผ้ ายันต์
ป้องกัน ทิศเบื ้องบน เบื ้องล่าง เบื ้องซ้ ายและขวา หน้ า
และหลัง ไหนๆก็จ่ายเดือนละมากกว่า 700 ฟรังก์แล้ ว
เพิ่มอีกเล็กน้ อยจะเป็ นไรไป
ค่าใช้ จา่ ยแต่ละเดือนรออยู่มากมาย เพราะโลกทุกวันนี ้
ถูกขับเคลื่อนไปด้ วยทุนนิยม ความร่ ารวย มีไว้ สาหรับ
บางคน ไม่ใช่ทกุ คน ป้าหน้ าใส ขอใช้ ชีวิตอย่างลื่นไหล
ไปกับโลกนานๆ ไม่อยากให้ ตะวัน ตกดินเลย แต่มีใคร
บ้ างจะทาเช่นนันได้
้

ขอเน้ น เพื่อความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง PK ในประเทศสวิตฯ
มี ม ากกว่า 1,000 แห่ง เพราะฉะนัน้ นโยบายก็ จ ะ
แตกต่างกัน นายจ้ าง คือ ผู้ตกลงทาสัญญาในสิทธิ ที่
สมาชิกจะได้ รับ
ในวัย 64 ผ่านไปได้ ไ ม่กี่วัน บริ ษั ทประกั นสุ ข ภาพ
Krankenkasse (KK) การประกันนี ้ชื่อ CURA ยังส่ง
จดหมายมาแจ้ งอีกว่า เมื่อคุณป้าอายุปนู นี ้แล้ ว
ขอแนะนาให้ จา่ ยค่าเบี ้ยประกันเพิ่มสาหรับผู้สงู อายุ
ในอนาคตถ้ าต้ องการให้ Spitex มาดูแลที่บ้าน หรื อ
ต้ องไปอยู่บ้านพักคนชรา ประกันที่ ป้าหน้ าใส เป็ น
สมาชิกอยูข่ ณะนี ้ จ่ายช่วยบางส่วนเท่านัน้
ถ้ าคุณป้าตกลง จะจ่ ายเบีย้ ประกันเพิ่ม อี กเดือนละ
41.40 ฟรั งก์ ตัง้ แต่บัดนีเ้ ป็ นต้ นไป ทางเราจะรับท่าน
เป็ นสมาชิ กทันที โดยไม่ต้องมีการตรวจสุขภาพก่อน
แต่ฟังก่อนนะป้า เมื่อป้าต้ องใช้ บริ การ Spitex หรื อต้ อง
ไปอยู่บ้านพักคนชรา ใน 720 วันแรก ( ก็ 2 ปี 10 วัน )
ป้าต้ องจ่ายเองนะ หลังจากนัน้ CURA จึงจะจ่ายให้
น่าสนใจ จ่ายเพิ่มเดือนละ 41.40 ฟรังก์ แต่ต่อไปเมื่อ
เราต้ อ งใช้ บริ ก าร เขาช่ว ยค่า ใช้ จ่า ยวัน ละ 30 ฟรั ง ก์
(900 ฟรังก์ตอ่ เดือน) สาธุ ถึงแม้ จะคุ้ม แต่ป้ายินดีจ่าย
เบี ้ยประกันไปนานๆ ไม่อยากใช้ บริการเร็วหรอก

 ฝากถึง...
ก.ไตรคา นันเป็
้ นใคร ฉันใคร่ร้ ู
ติดตามอยู่ "รวงข้ าว" ไม่หา่ งหาย
เขียนคอลัมน์ สาระดี มีมากมาย
ชวนสนใจ หลายหลาก มากลีลา
เรื่ องกฏหมาย ใกล้ ตวั นามาเขียน
อีกบทเรี ยน เล่าขาน ช่างสรรหา
เล่าสนุก อ่านเพลินคา จานรรจา
อยากรู้วา่ ตัวตน เป็ นเช่นไร?
ก.ไก่นา หน้ ามา ช่างน่าสน
ทังชวนฉงน
้
"ไตรคา" คือคาไหน?
จะติดตาม อ่านอักษร ทุกตอนไป
อยากมอบให้ คือ"คาชม" นิยมคุณ
จาก..แฟนคลับ ก.ไตรคา
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บอกกล่าว เล่าขาน...
ชีวิตสาวไทยในต่างแดน
โดย นภา หลิน

เมื่ อ ประมาณสั ก 30 ปี ก่ อ น ถ้ าลู ก สาวบ้ านไหน
แต่งงานกันสามีฝรั่ง พ่อแม่จะต้ องแอบๆชื่นชมลูกสาว
ของตนเอง เพราะชาวบ้ านร้ านถิ่ น เขายัง มี ทัศนคติ
เหยียดสามีฝรั่งกันอยู่ แต่ปัจจุบนั ทัศนคติกลับหัวกลับ
หางกันแล้ ว บ้ านไหนไม่มีเขยฝรั่ง..บ้ านนันตกแบรนด์
้
ยังพอมีบางครอบครัวที่หลงเหลืออยู่ ประเภทรังเกียจ
เขยฝรั่ง อายชาวบ้ านที่มี ลูกเขยเป็ นฝรั่ง แต่...ขอเงิ น
ลูกเขยฝรั่งใช้ เป็ นประจา…!

สมัยก่อนรัฐบาลมีเงินตกงานให้ กิน ให้ ใช้ ฟรี ปั จจุบัน
เลิกฝั นไปได้ เลย กว่าจะได้ เงิ นตกงานมาแต่ละบาท
รัฐบาลตรวจสอบแบบมดก็รอดยาก
ผู้เขียนเคยเขียนบอกไปด้ วยความปรารถนาดีมาแล้ ว
หลายต่อหลายครัง้ แต่ไม่ได้ ผล บางครัง้ ยังโดนข้ อหา
กันท่าเข้ าอีก คราวนี ้เลยต้ องปรับเปลี่ยนรู ปแบบ จาก
การแนะนาตักเตือน มาเป็ นบอกข่าวตามที่เห็นก็แล้ ว
กัน ฝรั่งตกงานสมัยนี ้มีหวั ขี ้โกงเตรี ยมไว้ แล้ ว พอรู้ ตวั
ว่ า จ ะต กง า นแ ล้ วเ ตรี ยมห าแ ฟ นส าว ไ ทย ทา ง
อินเตอร์ เน็ต ซึง่ ไม่ใช่เรื่ องยากเย็นอะไร เพราะสาวไทย
ที่มีสามีขี ้เหล้ าเมายา กาลังเบื่อๆชีวิตคู่อยู่ มีฝรั่งโผล่
มา เข้ า เป้ าเลย แค่เ ขี ย นข้ อ ความสองสามบรรทัด
เรี ยบร้ อย ฝ่ ายชายหาเมี ยเอาไปทามาหากินเลีย้ งได้
ฝ่ ายหญิงก็นกึ ว่าบุญหล่นทับ

เมียฝรั่ งรุ่ นก่อนๆอาจจะมีความรู้ ไม่มาก แต่ปัจ จุบัน
อย่ า ได้ ดู แ คลนนะเจ้ าคะ สาวไทยจบปริ ญ ญาตรี
ปริญญาโท และมีหลายคนที่จบปริญญาเอกมาเชียว

พอตกงานพวกเขาจะได้ เงินชดเชยก้ อนหนึ่ง เอาเงิ น
ก้ อนสุดท้ ายนันบิ
้ นมาหาแฟนสาวไทยที่นดั ไว้ ผ่านทาง
อินเตอร์ เน็ต พากินพาเที่ยวแถมซื ้อทองคาให้ สักหนึ่ง
เส้ น ค่า เครื่ อ งบิน พาเมี ย ไทยกลับ มาบ้ า นเกิ ด พอ
มาถึ ง บ้ า นเกิ ด จากพ่ อ เทพบุต ร ก็ ก ลายร่ า งมาเป็ น
ปี ศาจ พาเมียไปทางานปั ดกวาดเช็ดถู ทางานหาเลี ้ยง
สาวไทยที่ จ าต้ องมามี ครอบครั วใหม่ ส่วนใหญ่ แล้ ว
ต้ องการเงินส่งมาเลี ้ยงดูครอบครัว มีน้อยรายนักที่จะ
เกิดจากความรักแบบหนุม่ สาว

สมัยก่อนการไปมีครอบครัวในต่างแดน เปรี ยบเหมือน
การไปขุดทอง ซึ่งเป็ นเรื่ องจริ ง หลายเปอร์ เซ็นทีเดียว
เพราะเป็ นที่สงั เกตว่า สาวคนไหนไปแต่งงานกับฝรั่ง
เพียงชัว่ พริ บตาเดียว ฐานะทางบ้ านเมืองไทยจะดีขึน้
แบบข้ ามคืนทีเดียว แต่ปัจจุบนั อยากจะบอกว่า หมด
ยุคขุดทองไปแล้ ว เหลือเพียงขี ้เถ้ ากับฝุ่ นเท่านัน้ คน
บ้ านเราตกงานยังมีหนทางทามาหากินแบบอื่นๆ แต่
ฝรั่ ง ตกงาน แย่ ยิ่ ง กว่ า คนไทยหลายร้ อยเท่ า เมื่ อ

สาวไทยหลายคนต้ อ งท างานหนัก ครอบครั ว ทาง
เมืองไทยก็ ต้องส่งเสีย ภาระทัง้ สองทางบีบคันอย่
้ าง
หนัก มี หลายคนที่ หนีเสื อดาว(สามี ไทย) มาปะเสื อ
โคร่ ง(สามีฝรั่ง) ทางานเช็ดถูรายได้ ไม่เพียงพอจนต้ อง
กลับไปทามาหากิ น..ทางเก่ า เจ้ าสามี ตัวดีนั่นแหละ
เจ้ ากี เ้ จ้ าการ พาไปทางาน เป็ นผู้จัดการให้ เสร็ จ หา
แขกให้ รับเงินให้ เป็ นผู้ค้ มุ ครองดูแลผลประโยชน์ ให้
บางรายเปิ ดบ้ านของตัวเองให้ เมียรับแขก บางรายมีรถ
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นอนเป็ นที่ทางาน นี่คือ ชะตากรรม ณ ปั จจุบนั นีข้ อง
สาวไทยหลายคน เพราะค่า นิ ย มแบบ ”เห็ น ช้ า งขี ้
ชอบขี ้ตามช้ าง” ของสังคมไทยยังแก้ ไม่หาย
มาระยะปี สองปี มานี ้ มี ส าวไทยฆ่ า ตั ว ตายบ่ อ ยๆ
สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความกดดัน ปั ญหาชีวิตที่แก้
ไม่ตก บางคนโชคดีมีเพื่อนสนิทคอยช่วยเหลือ แต่สาว
ไทยหลายคนโชคร้ ายไม่มีเพื่อนสนิท ไม่กล้ าบอกกล่าว
เรื่ องราวของตนให้ กบั ใครฟั ง เพราะกลัวว่าคนอื่นจะรู้
ว่าตนมีอาชีพที่สงั คมไทยรังเกียจ เวลามีปัญหาชีวิตก็
ได้ แ ต่ เ ก็ บ ซ่ อ นไว้ คนเดี ย ว เมื่ อ มี ปั ญ หาหนัก ๆเข้ า
ทางออกสุดท้ ายคือ การฆ่าตัวตาย จากเหตุผลหาเงิน
สนองความต้ องการของคนทางบ้ านไม่ไหว
เรื่ องความรั กความกตัญญู ของคนไทยสาวไทยนัน้
เป็ นที่ยอมรับกันไปทัว่ สากลว่า..เป็ นเลิศ ตัวเองไปทา
มาหากิ นอยู่ในต่างแดน จะมี ความทุกข์ ยากล าบาก
สายตัวแทบขาด คาน้ อยไม่เ คยปริ ปากให้ ครอบครั ว
ทางเมืองไทยรับรู้ ยามที่กลับไปเยี่ยมบ้ านจาต้ องทา
หน้ าชื่นอกตรม พ่อแม่พี่น้องลูกหลานใครอยากจะได้
อะไร อยากจะกินอาหารแบบไหน สาวไทยซือ้ หาให้
แบบไม่มีอนั ้ พอกลับจากเยี่ยมบ้ านยากจนกันเป็ นทิว
แถว จนเป็ นที่ร้ ูๆกันว่า มีเงินน้ อยไม่มีสาวไทยคนไหน
อยากกลับบ้ าน เพราะรายจ่ายแต่ล ะวันในบ้ านเกิ ด
มากมายนัก สาวไทยหลานรายเล่นหวยเล่นแชร์ เอาไว้
ก็เพื่อตอนกลับบ้ าน นี่แหละ เรื่ องราวมันเกี่ยวโยงกัน
เป็ นลูกโซ่ สาวไทยเล่นแชร์ โกงแชร์ กนั ก็เพราะ ความ
อยูด่ ีกินดีของครอบครัวทางเมืองไทย
มีน้องสาวไทยที่ชอบพอกันรายหนึ่ง โชควาสนาชะตา
ชีวิตของเธอ ไม่ดีเหมือนคนอื่นๆเขา เธอแต่งงานมา
กับผู้ชายเยอรมันที่ไม่เอาไหน เพราะหลังจากตกงาน
พ่อคุณ ก็ ไ ม่กระตือรื อร้ นออกหางานทาอี กเลย สามี
ภรรยา ลูกอีกสอง พึ่งพาเงินตกงานมาหลายปี จนใน

ที่สดุ สาวไทยทนต่อไปไม่ไหว เธอตัดสินใจหย่าขาดกับ
สามี โดยหอบลูกออกมาทางานหาเลี ย้ งครอบครัวคน
เดียว ด้ วยเหตุนีเ้ ธอเลยไม่มีเงินพอที่จะส่งเสียไปทาง
บ้ าน ทุกวันนี ้ตาแหน่งที่พอ่ แม่ตงให้
ั ้ คือ ลูกอกตัญญู
ทุกครัง้ ที่เธอได้ รับจดหมายจากทางบ้ าน เธอจะต้ อง
ถือจดหมายมานัง่ ร้ องไห้ ด้ วยคาประนามจากคนใน
ครอบครัว “พ่อแม่ขอเงินมากี่ครัง้ กี่หน มึงก็ว่าไม่มี มา
อยู่เมืองนอกทาไมถึงยากจน หรื อมีแต่ใจแค่ลืมพ่อแม่
ดูลกู สาวบ้ านอื่นสิ เขาส่งเงินมาให้ พ่อแม่กินใช้ อย่างไม่
ต้ องลาบาก ลูกสาวเพื่อนบ้ านแค่ไปขายส้ มตาในเมือง
เขายัง มี เ งิ น ส่ง ให้ พ่อ แม่กิ น นี่ มึง ไปอยู่ถึ ง เมื อ งนอก
เมืองนา ไปสบายแล้ วลืม พ่อลืมแม่ คนอกตัญญูทา
อะไรก็ไม่ประสบความสาเร็ จ” ปากของพ่อแม่จะต้ องมี
ไว้ สาหรับอวยพรลูก แต่นี่เขาแช่งลูก
เนือ้ ความในจดหมาย มันทาร้ ายจิตใจคนอ่านอย่าง
แรง มีทงต่
ั ้ อว่าต่อขานดุด่าแช่งชักสารพัน ผู้เขีย นนึก
ไม่ถึงว่า คนเป็ นพ่อแม่ทาไม คิดลบกับลูกของตัวเองได้
มากขนาดนัน้ ทาไมไม่ย้อนกลับไปคิดดูว่า ลูกสาว
น่าจะมีความเป็ นอยู่ที่ลาบากมาก ลูกอยู่ไกลแบบหัว
เดียวกระเทียมลีบ คนเป็ นพ่อเป็ นแม่น่าจะคิดเป็ นห่วง
ลูกบ้ าง ทาไมคิดเป็ นแค่ว่า คนมาอยู่เมืองนอกจะต้ อง
ร่ ารวยไปเสียทุกคน พ่อแม่แบบนี ้จะต้ องเห็นโรงศพลูก
เสียก่อน ถึงจะหลัง่ น ้าตา...!

สาวไทยทังหลาย
้
รู้จกั รัก และหาสิ่งที่ดีให้ กบั ชีวิตตัวเอง
บ้ างได้ ไหม.....
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ถามมา ตอบไป
โดยพี่หญิงไทย

ข้ อที่ต้องคานึง คือ เราจะไม่ ลงลายมือชื่อในเอกสาร
ใดๆ ถ้ าไม่เข้ าใจเนื อ้ ความในเอกสารนัน้ ทัง้ เอกสาร
จากเจ้ าหน้ าที่ หรื อจากสามี
ปั ญหาที่ถามบ่ อยที่สุด คือ เรื่ องหย่าร้ าง ถ้ าต้ องการ
หย่ า จะเริ่มที่ไหนก่ อนดี ต้ องทาอย่างไร

การให้คาปรึกษา
สมาคมหญิ งไทยเพื่ อหญิ ง ไทย ให้ บริ การตอบปั ญหา
ทั่ ว ไปทางโทรศั พ ท์ ปั ญหาส่ ว นใหญ่ คื อ ปั ญหา
ครอบครัว เราเป็ นเพียงด่านแรกที่เพื่อนๆสามารถปรับ
ทุก ข์ เราพูด ภาษาเดี ย วกัน และเราช่ ว ยได้ เ พี ย งให้
ค าแนะน าว่ า จะสามารถไปติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานที่ จ ะ
ช่วยเหลือขันต่
้ อไป ที่ไหน อย่างไร
สวิ ต เซอร์ แลนด์ มี ห น่ ว ยงานสั ง คมสงเคราะห์
(Sozialberatung, Consultation social, Social
counselling) ในทุก อ าเภอ มี เ จ้ า หน้ า ที่ บ ริ ก ารให้
คาปรึกษาและช่วยเหลือปั ญหาครอบครัว โดยที่ไม่เสีย
ค่า ใช้ จ่าย ทุก คนที่ อ าศัย ในสวิต ฯ มี สิ ท ธิ ใ ช้ บริ ก ารนี ้
การช่ ว ยเหลื อ ครอบคลุ ม ในเรื่ อ งปั ญ หาที่ อ ยู่ อ าศัย
เศรษฐกิจ การทางาน สุขภาพ ปั ญหาครอบครัว เมื่ อ
สามี ไ ล่อ อกจากบ้ าน เมื่ อ ถูกท าร้ าย หรื อไม่ไ ด้ รับค่า
เลี ้ยงดูของลูก (กรณีหย่าร้ าง)
ดังนั น้ อาศัย อยู่ในอ าเภอใด ให้ หาข้ อ มูล หน่วยงาน
สัง คมสงเคราะห์ ซึ่ ง อยู่ใ กล้ บ้ า นที่ สุ ด เผื่ อ ไว้ ก รณี ที่
ต้ องการความช่วยเหลือ และสิ่งสาคัญ คือโอกาสที่จะ
เรี ย นภาษาที่ ใ ช้ ใ นอ าเภอนัน้ ๆเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ
สื่อสารกับเจ้ าหน้ าที่

เมื่อมีค่ชู ีวิต ทุกคนต่างเชื่อมั่นในความรักที่มั่นคง ยืน
ยาว แต่ความไม่แน่นอน ย่อมเกิดได้ เสมอ ปั ญหามีไว้
เพื่อแก้ ไม่ได้ มีไว้ ให้ เป็ น แต่จะแก้ อย่างไร คาถามผ่ าน
ฮอทไลน์ ม ากกว่ า 50 เปอร์ เซนต์ เป็ นปั ญ หาการ
หย่าร้ าง ในฉบับก่อนได้ เล่าถึง การหย่าร้ างของคูส่ มรส
ซึ่งแต่งงานกันเพียง 1-2 ปี เมื่อหย่าแล้ วส่วนใหญ่ต้อง
กลับเมืองไทย เพราะไม่ได้ รับการต่อใบอนุญาตพานัก
เมื่ อมี ปั ญหากั บ คู่ สมรส จนถึง จุดที่ไ ม่อยากใช้ ชี วิต
ร่วมกันแล้ ว ไม่ว่าจะเป็ นตามความต้ องการทังสองฝ่
้
าย
หรื อจากเพี ยงฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง ในกรณี ที่ ฝ่ ายหนึ่ง ไม่
ยิ น ยอมหย่ า จะท าอย่ า งไร เราสามารถขอท าเรื่ อ ง
แยกกันอยู่

เมื่อแยกกันแล้ วครบ 2 ปี เราจึงจะฟ้องหย่าได้ การ
แยกกันอยู่จะต้ องทาสัญญาการแยกอยู่ ซึ่งมีข้อตกลง
ในเรื่ อง ที่พกั อาศัย การแบ่งเครื่ องใช้ ในครัวเรื อน เรื่ อง
ค่าใช้ จ่าย และถ้ ามีลูก ก็เป็ นเรื่ องสิทธิ ปกครอง เรื่ อง
การเยี่ ยมลูก เราจะไม่ แ ยกกั น โดยที่ ยัง ไม่ไ ด้ ท า
สัญญาแยกให้ เรี ยบร้ อย
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เมื่อสามี ไม่ยินยอมหย่า เราจึงต้ องไปเริ่ มดาเนินเรื่ อง
ด้ วยตนเอง คาถามคือ จะไปเริ่มที่จุดใด
จุดแรก ที่เราสามารถขอความช่วยเหลือเพื่อปรึ กษา
และขอให้ เขาช่วยพูดคุยกับสามี เพื่อหาทางตกลงกัน
คื อ หน่ วยงานสั ง คมสงเคราะห์ ท่ ี อ าเภอ ซึ่ง มี
เจ้ าหน้ าที่ บริ การให้ คาปรึ กษา และช่วยเหลื อปั ญหา
ครอบครัว โดยที่ไม่เสียค่าใช้ จ่าย และถ้ าทังสองฝ่
้
ายตก
ลงกัน ได้ อ ย่ า งสัน ติ เจ้ าหน้ าที่ จ ะช่ ว ยเขี ย นสัญ ญา
แยกกันอยู่
แต่ถ้า ไม่ ส าเร็ จ ในขัน้ นี ้ ก็ จ าเป็ นต้ องใช้ ทนาย ซึ่ง มี
ค่าใช้ จา่ ยสูง (เพราะกว่าจะเขียนสัญญาแยกอยู่ให้ แล้ ว
เสร็ จ ดาเนินเรื่ องขออนุมัติจากศาล ทนายอาจต้ องใช้
เวลาทางาน ระหว่าง 10-20 ชัว่ โมง และคิดค่าทางาน
ระหว่าง 250-400 สวิสฟรังค์ตอ่ ชัว่ โมง) และถ้ ามีความ
ขัดแย้ งระหว่างคูก่ รณี ก็ใช้ เวลานานมากขึ ้น
การไปปรึ กษาเจ้ าหน้ าที่ สังคมสงเคราะห์ หรื อทนาย
จะต้ อ งเตรี ยมเอกสารทรั พ ย์ สิ น และรายได้ อัน ได้ แ ก่
ใบรั บ รองเงิ น เดื อ นย้ อ นหลัง อย่ า งน้ อ ย 1 ปี ใบแจ้ ง
รายการเสียภาษีของปี ที่ผา่ นมา สาเนาบัญชีธนาคาร
เมื่อมาถึงจุดนี ้แล้ ว เราต้ องเข้ มแข็ง แก้ ไขปั ญหาอย่างมี
สติ ไม่มีสิ่งใดยัง่ ยืน แม้ ความทุกข์ เมื่อมาแล้ วก็ไป

ปฏิทินกิจกรรม
วันเสาร์
งานประชุมสามัญ
ที่ 16 พฤษภาคม 2015 ประจาปี และงานเปิ ดตัว
หนังสือคูม่ ือ “เส้ นทางสู่
สวิตเซอร์ แลนด์”
วันอาทิตย์
งานวันสังสรรค์ครอบครัว
ที่ 6 กันยายน 2015 หญิงไทย ที่ Pfrundhaus
Kirchlindach
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 านและ
องค์กรต่างๆ ปี ละ 50 ฟรังค์สวิส
ท่านจะได้ รับวารสารรวงข้ าว 3 ฉบับต่อปี เข้ าร่วม
สัมมนา ร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมทังได้
้ รับข้ อมูลความรู้
ต่างๆ โดยมีคา่ สมาชิกเป็ นรายได้ ที่สมาคมฯนามาใช้
ในการจัดทาเอกสารและกิจกรรมต่างๆสาหรับสมาชิก
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ด้วยรักจากใจ คณะกรรมการสมาคมหญิงไทยเพือ่ หญิงไทย
สวัสดีคะ่ สมาชิกที่รักทุกท่าน ในโอกาสที่รวงข้ าวฉบับนี ้ เป็ นฉบับส่งท้ ายปี เก่า ต้ อนรับปี ใหม่ พวกเราคณะกรรมการ
จึงอยากส่งคาอวยพรผ่านตัวหนังสือมายังสมาชิก และถือเป็ นโอกาสอันดีที่จะได้ แนะนาให้ สมาชิก รู้จกั หน้ า และรู้ว่า
พวกเราเป็ นใครมาจากไหนกันบ้ าง เพราะในช่วงระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา สมาคมฯ มีคณะกรรมการเก่าลาออกไป และมี
น้ องหน้ าใหม่ๆวัยใสๆเข้ ามา ด้ วยจิตอาสา ตามเจตนารมณ์ ที่พี่ๆรุ่ นเก่าๆ ได้ สร้ างไว้ เผื่อไปพบเจอกันที่ไหน จะได้
ทักทาย และเรี ยกใช้ ได้ ถูก ถึงแม้ ว่าเรื่ องการศึกษา หน้ าที่การงาน และตาแหน่งต่างๆ จะเป็ นเพียงสิ่งสมมุติ ไม่ใช่
สาระสาคัญ แต่เพื่ อสร้ างความมั่นใจ ให้ กับสมาชิก ว่าพวกเราก็ พอมีพืน้ ฐาน ที่คิดว่าน่าจะนามาใช้ ในการรับใช้
สมาชิกได้ ค่ะ..
จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต อยู่ท ี่ Burgdorf/BE
เดินผ่านมหาวิทยาลัยโลก มานานกาล ปั จจุบนั ยังศึกษาโลกใบนี ้ และคงต้ องศึกษาจนกว่า
จะหมดลมหายใจ มีสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทยเป็ นส่วนหนึง่ ของชีวิต เพื่อรับใช้ ทวั่ ไป
หวังว่าจะเป็ นประโยชน์แก่เพื่อนพ้ องน้ องพี่ชาวไทยและครอบครัว ถ้ าไม่มีประโยชน์เมื่อใด
ก็เตือนกันได้ นะคะ
ขอฝากข้ อคิด “ให้ อภัยเมื่อใด ความสุขเกิดเมื่อนัน้ ”

กุวัลยา รีเดอร์ อยู่ท ี่ Kirchlindach/BE
“Peace on Earth” ขอให้ ทุกท่ านมีความสุขกาย สุขใจค่ ะ

อรัญญา อูดรี อาศัยอยู่ท ี่ Bern ทาหน้าที่ เหรัญญิก
จะเรี ยกว่าเป็ นการตกกระได พลอยโจนก็ได้ คะ่ ตัวเองไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุม เพื่อ
ก่อตังสมาคมฯ
้
แต่เนื่องจากสมาคมฯ ต้ องหาสถานที่ประชุม จึงใช้ ที่ทางานของดิฉนั
เป็ นสถานที่ ในการพบปะพูดคุย และนี่คือจุดเริ่ มต้ นของการทางานจิตอาสา ในเมื่อ
โอกาสมาอยู่ตรงหน้ า จะนิ่งเฉยก็กระไรอยู่ ดิฉนั จึงเริ่ มต้ นด้ วยการ เป็ นคนจดบันทึก
และรายงานการประชุม ดูแลฝ่ ายศิลป์ เช่นแผ่นพับ หนังสือคูม่ ือฯ บรรณาธิการ
วารสารรวงข้ าว ประชาสัมพันธ์ พิธีกร วิทยากรบรรยาย และสุดท้ ายคือเหรัญญิก
จากความไม่ได้ ตงใจกลายมาเป็
ั้
นความรัก ความภาคภูมิใจ ที่ได้ มี โอกาสทาอะไรๆ
เพื่อประโยชน์แก่พี่น้องชาวไทย
ในวาระดิถีขึ ้นปี ใหม่ ขอให้ ทกุ ท่านมีแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง และขอให้ เป็ นผู้มีสติ ไม่วา่ จะทาการสิ่งใด ขอให้
เป็ นผู้ขวนขวายหาความรู้ (จากรวงข้ าว) เพื่อเป็ นอาภรณ์ติดตัวท่านตลอด
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กุหลาบ ไทรโพธิ์ ภ่ ู อยู่ท ี่ Unterseen(ติดกับ Interlaken)/BE
อาชีพแม่บ้าน และอาสาสมัครทัว่ ไป
จบพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ปริญญาโท พัฒนาสังคม
เอกวิจยั พฤติกรรมกับการพัฒนา(นิด้า) มาได้ 10 ปี แต่ก็ยงั พัฒนาตัวเองได้ ไม่ถึงไหน
มีคติประจาใจ… “หิริ โอตัปปะ” ...
“ปี ใหม่นี ้ ขอให้ ทกุ ท่าน พบหนทาง ในการมีชีวิตที่เบาสบายนะคะ ”
พรพรรณ ธรรมาภิรักษ์ เวงเงอร์ อยู่ท ี่ Utzenstorf/BE
ทาหน้ าที่ชว่ ยงานทะเบียนในสมาคมฯ และกาลังเรี ยนรู้งานด้ านบัญชี
งานปั จจุบนั Delta Energy Systems (Switzerland) AG
อยูฝ่ ่ าย Customer Support & Logistics Coordinator, Supply Chain
จบปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน และการธนาคาร มหาวิทยาลัย
รามคาแหง ...คติประจาใจ คือ “ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อตนเองและผู้อื่น”
ปี หน้ านี ้จะขออยูช่ ว่ ยงานสมาคมหญิงไทยฯต่อไป และเรี ยนภาษาเพิ่มเติม
เพื่อใช้ ในหน้ าที่การงาน
ปี ใหม่ นี“้ ขอให้ ทกุ ท่านมีความสุข คิดหวังสิ่งใด ขอให้ ได้ ดงั่ ที่ ปรารถนา และ
ขอให้ ทกุ ท่านพบแต่สิ่งดีดีตลอดไปค่ะ ”
กัลยา ฟิ งค์ อยูท่ ี่ Kerzers/FR ทาหน้ าที่ประชาสัมพันธ์ให้ สมาคมฯ
งานปั จจุบนั Stock coordinator , CK Watch and Jewelry Co.Ltd
มีคติประจาใจว่า “ จงคิดทุกคาที่พดู แต่อย่าพูดทุกคาที่คดิ ”
ปี ใหม่นี ้ “ ขอให้ สมาชิกทุกท่านมีความสุข…ขอให้ ปีใหม่นาพาความสุขใหม่ๆ มาสูช่ ีวิต
ขอให้ เป็ นปี ที่เต็มไปด้ วยความสุข ”

ญาณพัช ดินเน่ อยูเ่ มือง Echandens/VD ทาหน้ าที่รักษาการเลขานุการ
ตอนนี ้เป็ นแม่บ้าน ดูแลครอบครัว จบการศึกษา Post Graduate Diploma in Hotel
Management สวิตเซอร์ แลนด์
คติประจาใจ คือ ”อยู่กบั ปั จจุบนั ” ปี หน้ านี ้จะอยูช่ ว่ ยงานของสมาคมหญิงไทยต่อไป
”ในวาระดิถีขึ ้นปี ใหม่ ขออานาจคุณพระศรี รัตนตรัย จงดลบันดาลให้ สมาชิกหญิงไทย
และครอบครัว พบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไปค่ะ”
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จากสมาชิก.....ครั้งแรกกับงาน วันสังสรรค์ครอบครัวหญิงไทย
วันอาทิตย์ แรกของเดือนกันยายนของทุกปี จะมีงาน วันสังสรรค์ครอบครัวหญิงไทย ที่จดั โดยสมาคมหญิงไทย จัดมา
เป็ นปี ที่ 9 แล้ ว ฉั น เพิ่ ง มี โ อกาสไปร่ ว มงานเป็ นครั ง้ แรก อยากไปร่ ว มงาน เพราะอยากรู้ จัก สมาคมไทยใน
สวิตเซอร์ แลนด์ให้ ดียิ่งขึ ้น ตอนแรกที่ร้ ูวนั ก็ไม่มนั่ ใจนักว่าจะว่าง แต่พอคุณป้าที่ร้ ูจกั กันซึ่งเป็ นกรรมการของสมาคมฯ
มาขอให้ ลูกสาวตัวเล็กไปเล่นไวโอลินในงานด้ วย ฉันก็รีบเคลียร์ ตั วให้ ว่าง ตอนที่ถามลูกสาวว่า อยากจะไปเล่น
ไวโอลินโชว์ให้ คนฟั งไหม เล่นเพลงไทยสักสองเพลงก็พอ คนตัวเล็กบอกว่าไม่เอา ขอเล่นสี่เพลง ฉันรู้ สึกดีใจที่ลูก
อยากไปเล่นไวโอลิน แม้ จะเรี ยนไวโอลินมาไม่นานนัก แต่ช่วงนี ้เป็ นช่วงที่เขาอยากเล่น อยากโชว์ หากมีโอกาสฉันก็
อยากสนับสนุนให้ ลกู ได้ ทาในสิ่งที่เขารัก ฉันเอ่ยปากชวนพ่อของลูกไปด้ วย เขาทาท่าอิดออดไม่อยากไป เพราะกลัว
จะทาตัวไม่ถูก ไม่ร้ ู จักใคร ไม่ร้ ู จะคุยกับใคร เกรงจะต้ องนั่งหง่าวคนเดียว แต่พอลูกสาวอ้ อนขอให้ ไปดูตนเองเล่น
ไวโอลิน พ่อก็ยอมไปแต่โดยดี
ฉันทาข้ าวเหนียวสุกๆ ดิบๆ ไปร่วมงานหนึ่งกล่อง และไก่ทอดอีกหนึ่งจาน ไปถึงเห็นอาหารอลังการวางเต็มโต๊ ะยาว
อาหารมาจากทุกภาค ส่งกลิ่นหอมจนพยาธิในท้ องฉันเริ่มครวญ รู้สกึ กระดากๆ ตอนเอาอาหารของตัวเองไปวางรวมๆ
กับอาหารคนอื่น อาหารอร่ อยมาก ฉันกินจนลืมว่าตัวเองกาลังลดน ้าหนัก (ปลอบตัวเองว่าไม่เป็ นไรอร่อยแบบนี ้หา
กินได้ ง่ายๆ ที่ไหนเล่า) ตอนจะกลับพี่ๆ สมาชิกสมาคมฯ ที่ทาอาหารอร่อยๆ มา เขาห่ออาหารให้ ฉันเอากลับบ้ านด้ วย
อาหารที่ห่อให้ ฉัน มันมากกว่าที่ฉันเอาไปด้ วยซ ้า ฉันรับมาอย่างเต็มใจ(และดีใจของอร่ อยๆ ฟรี ๆ มีหรื อจะปฏิเสธ)
แม้ จะเขินๆ กับอาหารของตนเองอยูบ่ ้ าง แต่อย่างน้ อยฉันก็ได้ แสดงให้ เห็นว่า แม้ ฉันจะทาอาหารห่วยแตกเพียงใด ฉัน
ก็ไม่ได้ เอาเปรี ยบใคร ฉันตื่นเช้ าทาอาหารไปเหมือนคนอื่นๆ เพียงแต่อาหารของฉันมันเหลือกลับมาเท่าเดิมแค่นนเอง
ั้
อยากขอบคุณคณะกรรมการสมาคมหญิงไทย และผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกท่ านเป็ นอย่างยิ่ง งานนี ้สนุกสนานได้ ทงสาระ
ั้
และบันเทิง ฉันรู้สกึ ดีใจจริงๆ ที่ได้ ไปร่วมงาน เพราะมีผลสะท้ อนกลับมาหาตัวฉันเองหลายอย่าง ฉันได้ ร้ ูจกั เพื่อนใหม่
ได้ เห็นการทางาน ได้ ร้ ูจกั คณะกรรมการที่ทางาน "จิตอาสา" หลายท่าน ได้ ร้ ู จกั หญิงไทยในต่างแดนที่เก่งๆ ทางาน
อย่างเสียสละโดยไม่หวังผลตอบแทน ฉันรู้ สึกชื่นชมเป็ นอย่างมาก การได้ เห็นได้ สมั ผัส ทาให้ ตวั เองเปลี่ยนทัศนคติ
และมุมมองในการใช้ ชีวิต ดีใจที่ได้ เป็ นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึง่ ในการทางานเพื่อคนอื่น
ในส่ วนของสามี เขาได้ เห็นอะไรใหม่ๆ ได้ ร้ ูจกั กลุม่ หญิงไทยที่มีความสามารถ และทางานเพื่อส่วนรวม เขา
ได้ ชิมอาหารแปลกๆ อร่อยๆ ที่ภรรยาไม่เคยทาให้ กิน(เพราะทาไม่เป็ นฮ่าๆๆ) ได้ ร้ ูจกั เพื่อนใหม่ที่พดู คุยกันอย่างถูกคอ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กนั อย่างออกรสออกชาติ คาดว่าคราวหน้ าถึงฉันจะไม่ชวนเขาก็คงขอตามไปด้ วย
ส่ วนลูกสาวตัวน้ อยไปเล่นไวโอลิน ได้ รางวัล คือเสียงชื่นชม (ที่ชมต่อมาถึงพ่อกับแม่ด้วย ทาเอาพ่อหน้ าบานเชียว
ส่วนแม่หน้ าบานเป็ นธรรมชาติอยู่แล้ ว ) และยังมีเงินค่าขนมที่ ป้าๆ น้ าๆ ให้ มาด้ วยน ้าใจ มากมายเกินกว่าที่เด็กคน
หนึ่งจะคาดคิด แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นส าคัญ สิ่งที่ได้ รับเป็ นเพียงผลพลอยได้ สาระคือ ความกล้ าแสดงออก ความ
สนุกสนานเต็มอกเต็มใจเล่น มันช่วยตอกย ้าว่า "ฉันไม่ ได้ บังคับให้ ลูกต้ องทา" และฉันยังได้ สอนลูกด้ วยว่า ไม่ใช่ว่า
การเล่นไวโอลินโชว์ จะได้ เงินแบบนี ้ทุกครัง้ เพราะสิ่งที่ได้ จากการเล่นไวโอลิน คือ ทาให้ ตวั เองมีความสุข และทาให้
คนอื่นมีความสุขไปด้ วย
จาก...แม่ลิซา่
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