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บทบรรณาธิ การ
สวัสดีคะ่ ท่านผู้อา่ นที่รัก
พวกเราชาวไทยทุกคน ทราบกันดีแล้ วว่า วันที่ 12 สิงหาคม คือ วันแม่แห่งชาติ สิ่ง
ที่เราได้ ทามาแล้ ว 2 ปี เพื่อเทศกาลนี ้ คือ การสัมภาษณ์ คณ
ุ แม่ ที่เราชาวหญิงไทย
รู้ จัก ในความสามารถทังด้
้ านการงานส่วนตัว การทางานด้ านจิตอาสา และด้ าน
ครอบครัว ที่สาคัญคือ การอบรมเลี ้ยงดูบตุ ร ให้ เป็ นคนที่มีคณ
ุ ค่าต่อตนเอง และต่อ
สัง คมรอบข้ า ง รวมทัง้ สัม ภาษณ์ ค วามรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ของคุณ ลูก ต่อ สิ่ ง ที่ คุณ แม่
พยายามปั น้ เพื่อเป็ นแนวทางให้ คณ
ุ แม่ คุณลูก ท่านอื่นๆ นามาปรับใช้ ในชีวิตของ
ตนเอง เพราะผู้ที่เราขอสัมภาษณ์นนั ้ เป็ นคุณแม่ดีเด่น ในใจของชาวหญิงไทย เพียงแต่เราไม่มีรางวัลใดๆที่จะมอบให้
นอกจากความชื่นชม และขอนามาเป็ นบทเรี ยน สาหรับผู้อื่น รวงข้ าวฉบับนี ้ก็เช่นกัน คุณแม่ลกู คูน่ ี ้เป็ นใครกัน และมี
ความน่าสนใจอย่างไร ต้ องติดตามอ่านกันต่อไปค่ะ
คอลัมน์กฏหมายน่ารู้ ฉบับนี ้เรานาบทความจากสวิสอินโฟ มาแบ่งปั นกันในเรื่ องการขอสัญชาติสวิส กรณีที่แต่งงาน
กับ ชาวสวิส ที่ เ ราได้ ยิน กัน มาบ่อ ยๆ ว่าคนนัน้ โดนค าถามแบบนี ้ คนนี เ้ จอคาถามแบบนัน้ ทาไมถึง เป็ นเช่น นัน้
กฏเกณฑ์เป็ นเช่นไร ใครอยากรู้ต้องอ่านนะคะ เรื่ องงานๆ เงินๆ สาหรับคนทางาน รู้ไว้ ใช่วา่ นะคะ
คอลัมน์สรรหามาเล่า ฉบับนี ้พบกับ 3 เรื่ อง 3 รส กับเรื่ องราวเด็ดๆของความเป็ นแม่ และใครที่มีแผนการจะย้ าย
กลับไปเมืองไทย นักเขียนหน้ าใหม่ผ้ มู ีประสบการณ์ตรงเขียนมาเล่าเรื่ องราวให้ ได้ เตรี ยมการกันล่วงหน้ าค่ะ และการ
ตีแผ่หลากหลายชีวิตสาวไทยที่มาใช้ ชีวิตอยูต่ า่ งแดน จากนักเขียนคุณภาพ คุณนภา หลิน
สาหรับสุขภาพกาย เราได้ นกั แปลหน้ าใหม่ มาบอกเล่าเรื่ องบุหรี่ กบั วัยรุ่น ที่เราเคยได้ ยิน ได้ ฟัง แต่คราวนี ้มีคาแนะนา
ในรายละเอียดที่ไม่เหมือนใคร น่าสนใจแล้ วใช่ไหมค่ะ และด้ านสุขภาพใจ พระอาจารย์พิทยา ฐานิสสโร (นามปากกา
บาตรเดียวท่องโลก จากหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก) เขียนบทความนี ้เพื่อให้ พวกเราหันมาค้ นหาความงามที่แท้ จาก
ภายในตัวเรา เพื่อจะได้ ไม่ต้องเหนื่อย กับการตามหาจากภายนอก
ขอฝากให้ ตดิ ตามอ่านในหน้ า 28 ปฏิทินกิจกรรม พร้ อมเชิญชวนให้ ร่วมกิจกรรมการวาดภาพ และเขียนเรี ยงความ ส่ง
เข้ าประกวดด้ วยค่ะ
ท้ ายสุดนี ้ ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน ร่ วมงานวันสังสรรค์ครอบครัวหญิ งไทย สาหรับพวกเราคนไกลบ้ าน การมี
ครอบครัวที่ต่างพ่อแม่ ย่อมเสริ มสร้ างความรัก ความสัมพันธ์ให้ ชีวิตนี ้ ไม่เหงาหงอยจนเกินไป เมื่อมีปัญหามีคนให้
ปรึกษา ให้ ระบาย เมื่อมีความสุขสบาย ก็มีคนให้ แบ่งปั น ดีกว่าอยู่คนเดียวเป็ นไหนๆ ใช่ไหมค่ะ เตรี ยมตัว เตรี ยมใจ
มาพบกันความสนุกสนาน หรรษา ตามประสาคนในครอบครัวเดียวกัน ในวันที่ 6 กันยายนนี ้ค่ะ
ดิฉนั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้ พบกับท่านสมาชิก ในงานนี ้นะคะ
กุหลาบ ไทรโพธิ์ภู่
(saipopoo@gmx.ch ส่งเรื่ องราว คาติชม กันมาได้ คะ่ )

อยู่กับปั จจุบัน จึงไม่ ทันได้ เป็ นทุกข์
ว.วชิรเมธี
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สารจากประธาน
สวัสดีคะ่ เพื่อนพ้ องน้ องพี่ชาวไทยในสวิตฯ ทุกคน
หลังจากที่พวกเราทุม่ เทเวลาและกาลังทุกทาง ในการรวบรวมข้ อกฏหมาย
ที่นา่ จะเป็ นประโยชน์กบั พวกเราชาวไทย ซึง่ มาพานักอาศัยในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
ในที่สดุ คูม่ ือ “เส้ นทางสู่สวิตเซอร์ แลนด์ ” ก็เป็ นรูปเล่ม มีเนื ้อหาข้ อมูลครอบคลุมความรู้
หลากหลาย โดยมีการ์ ตนู น่ารักๆ มาช่วยผ่อนคลายความหนักของเนื ้อหาด้ านกฏหมาย
สมาชิกจะได้ รับหนังสือ “คูม่ ือฯ” พร้ อมวารสารรวงข้ าวฉบับนี ้ ข้ อมูลเหล่านี ้เป็ นแนวทาง
ในการดารงชีวิตที่นี่ คงไม่ได้ ตอบคาถามของกฏหมายโดยทังหมด
้
ดังนัน้ ถ้ ามีคาถามใดๆ เราก็ต้องค้ นคว้ าหารายละเอียดต่อไป
เพราะในแต่ละเขตเมือง เขตรัฐ ต่างมีกฏหมายและกฏระเบียบบางประการที่ตา่ งออกไป
ในส่วนของสมาคมหญิงไทยฯ ก็ยงั ยินดีให้ คาปรึกษาทางโทรศัพท์ และทางอิเมล์เป็ นปกติตอ่ ไป

ฝากไว้ ให้คิด

มองไป ข้างหน้า
อย่างมี ความหวัง
มองไป ข้างหลัง
อย่างมี บทเรียน
ว.วชิรเมธี
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สัมภาษณ์พเิ ศษ “วันแม่แห่งชาติ”
โดย ลาดวน

1991 และย้ ายมาอยู่ที่สวิตฯ ในรัฐ Aargau ตังแต่
้ นนั ้
มา จนถึงตอนนี ้ก็ 24 ปี แล้ ว

ในแต่ละปี มีวันสาคัญมากมาย แต่ที่ดจู ะผูกพันกับคน
ส่วนใหญ่มากที่สดุ เห็นทีจะหนีไม่พ้น “วันแม่ ” ที่กาลัง
มาถึง เพราะความเป็ นแม่ ไม่เคยมีเงื่อนไขใดๆ ในการ
ทาทุก สิ่ ง ให้ ลูก ตัง้ แต่แ รกเกิ ด ที่ ยัง ไม่ส ามารถพึ่ง พา
ตัวเองได้ แม่คอยดูแลใกล้ ชิด เรื่ อยไปจนเติบ ใหญ่ เพื่อ
ความมัน่ ใจว่า ได้ มอบสิ่งที่ดีที่สดุ ให้ กบั ลูก
ดังที่ นโปเลียน โบนาปาร์ ต นักรบผู้ยิ่งใหญ่ กล่าวไว้ ว่า
“อนาคตแห่ งความส าเร็ จ ของเด็ กคนหนึ่ ง คื อ งาน
ของแม่ตน” ลาดวนเห็นด้ วยจริงๆค่ะ
ในวันแม่ปีนี ้ จึงขอนาบทสัมภาษณ์พิเศษจากคุณแม่ ผู้
เป็ นสมาชิกของสมาคมฯ ตังแต่
้ เริ่ มก่ อตัง้ และเป็ นท่าน
หนึ่ง ที่ ไ ด้ รับรางวัล แฟนพันธุ์ แท้ ของสมาคมฯ ในงาน
ฉลองครบรอบ 16 ปี ที่ผา่ นมา เรามาติดตามกันว่า คุณ
แม่ ท าหน้ าที่ อ ยู่ เ บื อ้ งหลั ง ความส าเร็ จ ของคุ ณ ลู ก
อย่างไร
คุณแม่ สุกัลยา เอร์ ทเลอร์ -ชีวงษ์ (พี่สุ)

พี่สุ อายุ 55 ปี เป็ นชาวจังหวัดชลบุรี พี่สพุ บรักกับคุณ
สามีเมื่อปี 1988 ที่โรงแรมของพี่สาว ซึ่งพี่สุทางานใน
หลายต าแหน่ ง ทั ง้ รี เ ซฟชั่ น ผู้ จั ด การ คนท าบัญ ชี
หลังจากคบหาดูใจกันได้ 2 ปี จึงแต่งงานกัน ในปี ค.ศ.

พี่สุ เคยเปิ ดร้ านขายผ้ าไหม รับตัดเสื ้อผ้ า และงานซ่อม
เสื ้อผ้ า ร่วมกับน้ องคนไทยที่มีฝีมือด้ านนี ้ ทาได้ 3 ปี
ธุรกิจมีผลกาไรน้ อย จึงปิ ดกิจการ หลังจากนันท
้ างาน
แปลและล่ามภาษาไทย อยู่ประมาณ 5 ปี เมื่อปี ที่แล้ ว
พี่สุ ได้ เข้ า เรี ยน เป็ นผู้ช่วยพยาบาล (Pflegehelferin)
เป็ นหลักสูตรระยะสันของสภากาชาดสวิ
้
ส ทางานด้ าน
การดูแลคนป่ วยและคนชรา ต้ องเรี ยนทัง้ ภาคทฤษฎี
ศึกษาหรื ออ่านหนังสือด้ วยตนเอง และฝึ กภาคปฏิบตั ิ ที่
โรงพยาบาล เรี ยนจบได้ ใบประกาศนี ยบัตรมา ตอนนี ้
ทางานดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ของบริ ษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
การได้ กลับไปนัง่ เรี ยนในวัย 54 ปี เป็ นช่วงที่สนุกสนาน
เหมือนเป็ นเด็กนักเรี ยนอีก ครัง้ เพราะต้ องอ่านหนังสือ
และทาการบ้ าน อี กอย่างเหมือนเติมฝั นให้ เป็ นจริ ง
เพราะสมัยเด็กฝั นอยากเป็ นพยาบาล แต่สอบไม่ได้ !!
พี่ สุ เริ่ ม เรี ยนภาษาเยอรมันตัง้ แต่ม าอยู่ส วิตฯ ใหม่ๆ
เพราะภาษาเป็ นสิ่งจาเป็ นและสาคัญมาก เราควรจะ
พูด และเข้ าใจบ้ าง แต่กว่าเราจะใช้ ภาษาได้ ดี ต้ องใช้
เวลา และความอดทน ช่วงนันสามี
้
มีเทคนิคให้ เราขยัน
เรี ยน ด้ วยการจ้ างให้ แปลหนังสือ
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ส่ว นงานด้ า นจิ ต อาสา พี่ สุเ ป็ นสมาชิ ก ของสมาคม
เพื่อนไทยบาเซิลและรอบปริ มณฑลมาก่อน เพราะสามี
เคยเรี ยนภาษาไทยกับพี่สุมิตรา จึงพาพี่สไุ ปแนะนาให้
รู้จกั ตังแต่
้ ปีแรกที่มาอยู่สวิตฯ ตอนนันช่
้ วยทาวารสาร
ตุ๊ก ตุ๊ก เพราะสามี ท าหน้ าที่ นี ้ และต่ อ มาเมื่ อ กลุ่ ม
หญิงไทยเพื่อหญิงไทยก่อตัง้ ก็เป็ นสมาชิกจนถึงวันนี ้
ปั จจุบันทาหน้ าที่เป็ นเหรั ญญิก ให้ กับสมาคมเพื่อน
ไทยบาเซิลและรอบเขตปริมณฑล ด้ วยค่ะ
พวกเรารู้ จักชีวิตส่ วนตัวของพี่สกุ นั มาพอสมควร เรา
มาติ ด ตามเรื่ อ งการเลี ย้ งลูก กัน บ้ า งว่ า พี่ สุมี วิ ธี ก าร
อย่างไร ที่ทาให้ ลกู ชายวัยเพียง 22 ปี มีงานทาที่มนั่ คง
และเป็ นที่ไว้ วางใจของบริ ษัท ให้ ทาหน้ าที่เป็ นครูผ้ สู อน
เด็กที่เข้ ามาเรี ยนวิชาชีพ ในบริษัทค่ะ

ลาดวน : “ แม่ “ ในความหมายของพี่เป็ นอย่ างไร
มีความสาคัญต่ อครอบครัวอย่ างไร
พี่สุ : แม่ เป็ นคาแรกที่ลกู เกือบทุกชาติพดู ได้ เป็ นสิ่งน่า
ประทับใจอยู่แล้ ว ค่ะ พี่คิดว่า แม่คือครู คนแรกของลูก
คื อ คนที่ อ บรมเลี ย้ งดู เ ขาตั ง้ แต่ เ ป็ นทารกจนโต
เพราะฉะนัน้ แม่ จึงมีความสาคัญในการเป็ นแบบอย่าง
ที่ดีให้ กับลูก เพราะลูกจะเรี ยนรู้และซึมซับสิ่งที่เขาเห็น
จากแม่ เป็ นคนแรก และพ่อก็มีส่วนเสริ มที่ดีเช่นกันค่ะ
ถ้ าเป็ นเด็กผู้ช ายเขาก็ จ ะเริ่ ม เลี ย นแบบอย่างพ่อโดย

ธรรมชาติ ฉะนัน้ ในความคิดของพี่ ทัง้ แม่และพ่อจึงมี
ความสาคัญต่อครอบครัวเท่าเทียมกัน
ลาดวน : พี่ให้ ความสาคัญกับวันแม่ อย่ างไร
พี่สุ : พี่ ระลึกถึง พระคุณ แม่และพ่ออยู่ทุกลมหายใจ
สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ ้นกับเรา คือ สิ่งดีและกรรมดี ที่แม่และพ่อ
ปฎิ บตั ิ สั่งสมมา พี่ จะโทรคุยกับท่านบ่อยๆ แต่ที่ ขาด
ไม่ได้ คือ วันแม่ และวันคล้ ายวันเกิด
ล าดวน : ครอบครั ว ที่ ดี ค วรเป็ นอย่ า งไร และมี
ความสาคัญต่ อเด็กอย่ างไร
พี่สุ : พี่คดิ ว่าครอบครัวที่ดี และสมบูรณ์ ไม่จาเป็ นต้ อง
ประกอบด้ ว ยแม่ แ ละพ่ อ เสมอไป มี ใ ห้ เห็ น ทั่ ว ไปที่
ครอบครัวที่มีเพียงแม่หรื อพ่อ ก็ สามารถอบรมเลีย้ งดู
ลูกให้ เป็ นคนดีของสังคมได้ พี่ให้ ความสาคัญตรงนี ้
ลาดวน : พี่มีลูกชายคนเดียว ความยากง่ ายในแต่
ละช่ ว งวั ย จากเด็ก วั ยรุ่ น วั ยผู้ ใหญ่ ต อนต้ นเป็ น
อย่ างไรบ้ าง
พี่สุ : ตอนแรกก็ กลัว คงเหมื อนคุณแม่มื อใหม่ทั่วไป
และเราอยู่ไ กลจากพ่อ แม่ พี่ น้ อ ง ที่ จ ะช่ว ยเหลื อ ให้
คาแนะนาได้ ช่วงแรกพี่เลี ้ยงลูกตามตารา และพี่คิดว่า
แม่ทุกคนมีสญ
ั ชาติญาณความเป็ นแม่อยู่ในตัว ความ
รักที่มีให้ ลูก จะทาให้ ทุกอย่าง ผ่านไปได้ ด้วยดี ช่วงที่
ยาก คื อ ช่ ว งวั ย รุ่ น เราต้ อ งนั่ง คุย กัน บ่อ ย ต้ องคอย
ตะล่อ ม กล่อ มเกลาให้ เ ขา เข้ า ที่ เ ข้ า ทาง ตามที่ เ รา
เห็นสมควร ที่บ้านพี่ เราคุยกันด้ วยเหตุผล ช่วงนี ้
คุณพ่ อ มีบทบาทมาก ทังในเรื
้ ่ องการบ้ าน เรื่ องเพื่อน
เราต้ องเป็ นผู้ให้ คาปรึกษาที่ดี คุยกันได้ ทกุ เรื่ อง
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พอถึงวัยที่ต้องเลือกเรี ยนสูงขึ ้น ลูกพี่ เขาตัดสินใจเลือก
สายอาชีพ โดยมีคณ
ุ พ่อเป็ นที่ปรึกษาในการหาข้ อสรุ ป
ว่าจะเรี ยนอะไร
ลาดวน : สิ่งสาคั ญ ในการอบรมเลี ย้ งดูลูก ให้ โต
เป็ นผู้ใหญ่ ท่ เี ก่ ง ดี และมีความสุข
พี่สุ : สาหรับพี่ คือ การที่แม่และพ่อเป็ นแบบอย่างที่ดี
ในครอบครั ว พี่ เน้ น เรื่ อ งการมี เ หตุ ผ ล ลูก สามารถ
แสดงความคิดเห็นได้ ทกุ เรื่ อง การตรงต่อเวลา การรู้จกั
แบ่ง ปั น เมื่อตอนเด็ก เสือ้ ผ้ าดีๆ ที่ เขาไม่ใช้ แล้ ว พี่จ ะ
ถามเขาว่า จะทาอย่างไร เป็ นการกระตุ้น ให้ เ ขารู้ จัก
ตัดสินใจ นอกจากนี ้เรื่ องความอ่อนน้ อมถ่อมตน พูดจา
ไพเราะ การเคารพสิทธิผ้ อู ื่น ส่งเสริ มให้ กล้ าแสดงออก
ให้ ร้ ู จักการออมทรัพย์ ตังแต่
้ เด็กฝึ กให้ เขา หยอดออม
สินจากเงินค่าขนม ซึ่งสิ่งเหล่านี ้ เด็กจะซึมซับไปโดย
อัตโนมัติ และต้ องเริ่ มกันตังแต่
้ เขาเป็ นต้ นกล้ านะ ต้ น
กล้ าที่ได้ รับการเอาใจใส่บารุงด้ วยปุ๋ยที่เหมาะสม ก็จะ
ได้ รวงข้ าวที่สมบูรณ์ ใช่มยค่
ั ้ ะ สามีพูดเสมอว่า การมี
ลูกก็เหมือนการมีโปรแจคใหญ่ เราจะทาโครงการ
นี้ให้ สาเร็ จได้ ต้ องมีท้ังศาสตร์ และศิลป์ พี่เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง

ล าดวน : พี่ เ ลี ย้ งลู ก อย่ า งไร ในครอบครั ว สอง
วัฒนธรรม สามีพ่ มี ีส่วนช่ วยเหลืออย่ างไร
พี่สุ : เด็กเกิดที่นี่ เขาจะเห็นวัฒนธรรมของที่นี่ชัดอยู่
แล้ ว แต่วฒ
ั นธรรมไทย เขาจะสัมผัสได้ จากเราผู้เป็ นแม่

เราต้ องสอนเขาตัง้ แต่เล็ก เขาจะซึม ซับ ไปที ละน้ อ ย
เช่น ควรจะพูด ภาษาไทย รู้ จักการไหว้ เคารพผู้ใหญ่
เป็ นคนสุ ภ าพอ่ อ นน้ อม ส่ ว นคุ ณ พ่ อ ส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนมาก เพราะตัวคุณพ่อเองก็รักภาษาไทย ลูกพี่
พูดภาษาไทยไม่เก่ง นัก แต่ถ้าไปเมื องไทยเขาเอาตัว
รอด เขามีเพื่อนคนไทยที่โน่น พูดภาษาไทยกับคุณยาย
คุณ ป้ าได้ และเรื่ อ งความสุ ภ าพเรี ย บร้ อย มี เ สี ย ง
สะท้ อนกลับมาดีมาก อันนี ้คนเป็ นแม่ปลื ้มค่ะ
ล าดวน : พี่ ท างานหลายอย่ า ง มี ก ารแบ่ งเวลา
สาหรั บ ลูก ครอบครั ว และตัวเองอย่ างไร
พี่ สุ : พี่ เ ริ่ ม ท างานอย่า งจริ ง จัง เมื่ อ ลูก โตพอที่ ช่ ว ย
ตัว เองได้ เช่ น ไขกุ ญ แจเข้ าบ้ า นเองได้ อุ่ น อาหาร
กลางวันได้ เอง เป็ นต้ น และพี่ให้ ความสาคัญ เรื่ องการ
บริ ห ารเวลา งานบ้ า นไม่ใ ห้ บ กพร่ อ ง บ้ า นพี่ จ ะต้ อ ง
สะอาดและเรี ย บร้ อย อาหารกลางวัน ท าเตรี ย มไว้
เสื ้อผ้ าลูกและสามีต้องรี ด การตื่นเช้ าเป็ นกิจวัตร ทา
ให้ พี่มีเวลาเป็ นของตัวเอง และทาอย่างอื่นได้ ทนั สามี
แบ่งงานซักผ้ าไปทา ตังแต่
้ คลอดลูกปี แรก จนถึงบัดนี ้
(น่ า รั ก ที่ สุ ด ) อี ก เรื่ อ ง คื อ การพู ด คุย สื่ อ สารกั น ใน
ครอบครัวมีความจาเป็ นมาก เรามีเวลาหยุดไม่ตรงกัน
ใครติดธุระ ต้ องไปทากิจกรรมอะไร เขียนข้ อความแปะ
ไว้ เขียนเอสเอ็มเอสบอกกัน หรื อโทรศัพท์ บอกกัน ทา
ให้ มีการปรับเปลี่ยนแผนประจาวันได้ ดี
ลาดวน : อะไรคือความภาคภูมิใจ ในตัวลูก
พี่ สุ : ภู มิ ใ จที่ เ ขาเป็ นเด็ ก ดี สุ ภ าพอ่ อ นน้ อม รู้ ว่ า
ต้ องการอะไรในชีวิต กล้ าแสดงออก และรู้จกั ช่วยเหลือ
คนอื่นและสังคม เช่น ตอนอายุสิบกว่า เขาเป็ นคนต้ น
คิ ด ท ากิ จ กรรมร่ ว มกั บ เพื่ อ นๆ เพื่ อ รวบรวมเงิ น ไป
บริจาคให้ สถานีวิทยุ ซึง่ จัดกิจกรรมพาเด็กพิการออกไป
ท่ อ งเที่ ย ว เขาถู ก สั ม ภาษณ์ ส ดผ่ า นรายการด้ วย
ปั จจุบนั เขาเป็ นหนึ่งใน คณะกรรมการกลุ่มวัฒนธรรม
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สาหรับเยาวชน ในเมืองที่เราอยู่ จึงมัน่ ใจและภูมิใจว่า
ลูกเป็ นคนมีคณ
ุ ภาพคนหนึง่ ของสังคม

ฉะนัน้ ลูกจะซึมซับนะ คิดว่าเขาคงรู้ ว่า นี่คือการตอบ
แทนพระคุณผู้ให้ กาเนิด
ลาดวน : ของฝากแด่ คุณแม่ ท่านอื่นๆ ในเรื่ องการ
อบรมเลีย้ งดูลูก
พี่สุ : สิ่งสาคัญคือ ขอให้ รักลูกให้ ถกู ทาง เลี ้ยงลูกให้
เป็ นไปตามวัย ส่งเสริ มและสนับสนุนในสิ่งที่เขาถนัด
ชมเมื่ อ เขาท าสิ่ ง ดี ๆ และบอกรั ก และโอบกอดตาม
โอกาสเหมาะเสมอๆ เป็ นต้ นค่ะ
เรามารู้ จักคุณลูกชายของพี่สุกันนะคะ

ลาดวน : พี่ประสบความสาเร็จในการทาหน้ าที่แม่
ไหม อย่ างไร
พี่สุ : คิดว่าประสบความสาเร็ จนะ เพราะอย่างที่บอก
ว่า มีเสียงสะท้ อนกลับมาดี อย่างเช่นล่าสุด ไปฝึ กทหาร
เขาได้ เลื่อนขัน้ มีสองขีดบนบ่า หรื อที่ทางาน เขาได้ รับ
พิ จ ารณาปรั บ เงิ น เดื อ นขึน้ จนถึ ง ขัน้ สูง สุด ทัง้ ที่ เ ขา
ทางานได้ เพียงปี เดียว และยังได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้
ฝึ กเด็กใหม่ด้วย
ลาดวน : พี่ปฏิบัตติ ่ อแม่ พ่ ี และครอบครั วของสามี
อย่ า งไร และคิ ด ว่ า ลู ก พี่ ได้ เ รี ยนรู้ เรื่ อ งการตอบ
แทนคุณ ผู้มีพระคุณได้ หรื อไม่ อย่ างไร
พี่สุ : พี่โทรคุยกับแม่เป็ นประจา กลับไปเยี่ยมทุกครัง้
ต้ องอยู่ปรนนิบตั ิ ให้ สตางค์บ้าง และลูกรับรู้ ค่ะ ตอนนี ้
เขามีเงินเดือนเอง เวลาไปหายาย ก็ให้ เงินยาย เพราะพี่
จะเล่าให้ ลูกฟั งว่า ที่เมืองไทย ไม่มีเงินสวัสดิการยาม
ชราภาพเหมื อ นที่ นี่ ลูก คนไทยทุก คนต้ อ งช่ว ยเหลื อ
ดูแลพ่อแม่ยามท่านแก่เฒ่านะ กับครอบครัวทางฝ่ าย
ปู่ ย่า เราปฏิบตั ิเช่นเดียวกับพ่อแม่ของเราเอง ซึ่งท่าน
ทัง้ คู่น่ า รั ก มากๆ เอาใจใส่ เ หมื อ นเราเป็ นลู ก คนนึ ง

ชื่อ ซิม อน เอร์ ทเลอร์ อายุ 22 ปี จบการศึกษาสาย
อาชี พ ด้ านเทคโนโลยี ก ารอาหาร จาก Ramseier
Suisse AG พอเรี ยนจบ ได้ ทางานเป็ นพนักงานขาย
ในห้ างสรรพสินค้ า ทาแบบชั่วคราว เพราะต้ องไปรั บ
ราชการทหาร พอฝึ กทหารเสร็ จ ก็ ไ ด้ ง านประจ าใน
ตาแหน่ง ผู้ควบคุมคุณภาพ ที่บริ ษัท Delica AG ซึ่ง
เป็ นบริษัทลูกของ Migros อยู่ในตาแหน่งนี ้ มา 1 ปี ครึ่ง
และตัง้ แต่สิ ง หาคมนี ้ จะท าหน้ าที่ เ ป็ นครู ฝึ กให้ กั บ
นักเรี ยนด้ วย
ลาดวน : แม่ เป็ นแม่ แบบไหน
ซิมอน : แม่เป็ นคนมีระเบียบ มีเหตุผล ไม่ตามใจลูก
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ลาดวน : แม่ เลีย้ ง ซิมอนมาอย่ างไร
ซิมอน : แม่คอ่ ยๆสอนให้ รับผิดชอบตัวเอง สอนให้ ร้ ูจกั
ดูแลตัวเอง ทาอะไรด้ วยตัวเองตามสมควรแก่วัย ให้
รู้จกั ค่าของเงิน ถ้ าต้ องการอะไร จะไม่ให้ ง่ายๆ ให้ เก็บ
เงินซื ้อเอง ฝึ กให้ ทางานตังแต่
้ อายุ 10 กว่าขวบ เช่น
ช่วยดูแลทาความสะอาดในบริ เวณที่พกั บางทีก็ไปทา
ความสะอาดที่ทางานพ่อ ทาให้ เราเห็นค่าของเงิน ว่า
ไม่มีอะไรได้ มาง่าย กว่าจะได้ ต้ องทางาน ตอนเด็กๆ ก็
มีเศร้ า น้ อยใจเหมื อนกัน เพราะเพื่อนๆ เขาต้ องการ
อะไร บอกพ่อแม่ ก็ได้ แล้ ว แต่ผมไม่ได้ ต้ องเก็บเงินซื ้อ
เอง เช่น กล้ องถ่ายรูป เก็บเงินซื ้อเองตอนอายุ 14 ขวบ
แล้ วถ้ ามี ปั ญหาให้ รู้ จั ก ถาม และขอค าปรึ กษา
เพราะฉะนันที
้ ่บ้านผม ถ้ าผมมีเรื่ องที่ตดั สินใจเองไม่ได้
หรื อมีปัญหาอะไร เรา 3 คน พ่อแม่ และลูก จะนัง่ คุย
ปรึกษากันเสมอ

ลาดวน : คาสอนอะไรของแม่ ถึงตอนนีย้ ังคงทา
ตามคาสอนนัน้
ซิมอน : แม่สอนให้ เป็ นคนสุภาพ อ่อนน้ อม เป็ นมิตร
กับคนอื่น ยิม้ แย้ มแจ่มใส รู้ จักช่วยเหลือ และแบ่งปั น
กับคนที่ด้อยกว่าเรา ตอนนี ้ผมไปทางาน เพื่อนที่ทางาน
ถามผมเสมอว่า ทาไมผมถึงเป็ นคนที่ยิ ้มได้ เสมอ....
ลาดวน : รู้ สึกอย่ างไร ในการอยู่ในครอบครั วสอง
วัฒนธรรม
ซิม อน : รู้ สึกดี ภูมิ ใจ ที่ เ ติบ โตมาในสองวัฒ นธรรม
เป็ นลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนใคร ได้ เรี ยนรู้ความ

เป็ นอยู่ ทัง้ ครอบครั ว พ่ อ และครอบครั ว แม่ ทัง้ สอง
ครอบครัว รักกัน ดีตอ่ กัน
ลาดวน : ถึง ตอนนี ค้ ิ ดว่ า รั บ ผิ ด ชอบตั ว เองได้ ดี
อย่ างไร และแม่ มีส่วนสาคัญให้ ซิมอนเป็ นซิมอน
ในวันนีอ้ ย่ างไร
ซิมอน : ตอนนีก้ ็มีง านทา มีเงินเดือนเอง ไปไหน ทา
อะไร รับผิดชอบ ดูแลตัวเองได้ ทังหมดนี
้
้เป็ นเพราะสิ่ง
ที่แม่สอนให้ เป็ นคนแกร่ง กล้ า และสู้
ลาดวน : มีงานอดิเรกอะไรไหม และคิดว่ า สิ่งนี ้
ช่ วยให้ ชีวิตเป็ นอย่ างไร
ซิม อน : ผมชอบถ่ายรู ปตัง้ แต่เด็ก จนถึง ตอนนี ้ การ
ถ่ายรู ปเป็ นทังงานอดิ
้
เรก และสร้ างรายได้ ด้วย เพราะ
ผมถ่ายรูปให้ กบั หนังสือพิมพ์หลายฉบับ
ลาดวน : วางแผนสาหรับอนาคต ไว้ อย่ างไรบ้ าง
ซิมอน : ปี หน้ าจะเรี ยนต่อ ให้ ได้ ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง
(Fachausweis) และจะเรี ยนต่อ ให้ ไ ด้ ปริ ญ ญาตรี ใ น
สาขาที่ เ รี ย นมา แล้ ว ผมจะมี โ อกาสเลื อ กท างานได้
หลากหลายสาขา
ลาดวน : อยากบอก หรือทาอะไร ให้ แม่ ในวันแม่
ซิมอน : ไม่ได้ ทาอะไรในวันแม่ของเมืองไทย แต่วนั แม่
ของชาวสวิสทุกปี จะมีของขวัญให้ แม่ และเมื่อวันแม่ที่
ผ่านมาเมื่อ 14 พ.ค ตื่นเช้ านาดอกกุหลาบขาวช่อใหญ่
มาก ไปวางไว้ หน้ าห้ องนอนแม่ พอแม่ออกจากห้ อง ก็
แปลกใจ และบอกรักแม่ พ่อด้ วย
ล า ด ว น : คุ ณ แ ม่ เ ค ย เ ล่ า ใ ห้ ฟั ง ไ ห ม ว่ า ต า ม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ลูกผู้ชาย มักจะบวช ให้
พ่ อ แม่ เพื่ อ เป็ นการตอบแทนบุ ญ คุณ ซิ ม อนคิ ด
อย่ างไร ถ้ าทาได้ จะทาไหม
ซิมอน : แม่เคยถามตอนเป็ นเด็กๆ บวชเณรให้ คณ
ุ ตา
แต่ตอนนันผมไม่
้
ยอม เพราะไม่ชอบที่หวั ไม่มีผม แต่พ่อ
แม่ก็ เ ล่ า ให้ ฟั ง เกี่ ย วกับ ศาสนาพุท ธ รู้ จัก ว่า พระเป็ น
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อย่างไร แม่พาไปวัดบ่อยๆ ถ้ ามีโอกาสก็อยากบวช เพื่อ
เป็ นการทดลองว่าเป็ นอย่างไร
ลาดวน : ซิมอนผ่ านการเป็ นทหารมาแล้ ว เล่ าให้
ฟั งบ้ าง ว่ าการเป็ นทหารที่น่ ีเป็ นอย่ างไรบ้ าง
ซิมอน : ที่นี่ก็คล้ ายๆกับที่เมืองไทย พอผู้ชายอายุ 18
ปี ต้ องไปทดสอบสมรรถภาพ แล้ วเลือกว่าเราจะเป็ น
ทหารในลักษณะใด เพราะที่สวิตฯ การเป็ นทหารมีให้
เลือก 2 แบบ คือ
1. จะเป็ นครัง้ เดียว 300 วัน หรื อ
2. จะเป็ น 21 สัปดาห์ก่อน แล้ วมาฝึ กอีกทุกปี
ปี ละ 3 สัปดาห์ จนครบ 260 วัน
ผมเลือกแบบที่สอง เพราะเป็ นครัง้ เดียว นานเกินไป ไม่
ไหวครับ ช่ วง 6 สัปดาห์ แรก ที่ฝึกเป็ นทหาร เป็ นการ
ฝึ กขัน้ พื น้ ฐาน ที่ เ ข้ ม งวดและหนัก มาก ทรมานสุด ๆ
ต้ องตื่นแต่เช้ า และเราไม่สามารถตัดสินใจได้ เอง ต้ อง
ทาตามค าสั่ง ตามระเบีย บ ถ้ าใครทาผิ ด ต้ องทากัน
ใหม่ทงั ้ หมด ต้ องทาทุกอย่างให้ สวยงามเป็ นระเบียบ
เช่น การปูที่นอน ถ้ าทาไม่ดี ทาใหม่จนกว่าผู้ตรวจจะ
พอใจ เสือ้ ผ้ าต้ องจัด พับ แขวนให้ เรี ยบร้ อย หลังจาก
ผ่า น ช่ว งแรกไปแล้ ว ชี วิ ต ทหารจะสบายขึ น้ สิ่ ง ที่ ดี
ที่สุด สาหรั บผมจากการเป็ นทหาร คือ การได้ ร้ ู จัก
เพื่อนใหม่ ซึ่งมาจากทัว่ สวิตฯ และ เมื่อคนแปลกหน้ า
มาอยู่ด้วยกัน เราต้ องทางานด้ วยกันได้ ทันที และเรา
ต้ องไว้ ใจ เชื่ อใจกัน เพราะถ้ ามี ใครคนใดคนหนึ่ง ไม่
สามารถทางานร่วมกับคนอื่นได้ หรื อผลงานออกมาไม่
ดี พวกเราทังหมดหรื
้
อทังกลุ
้ ม่ จะมีปัญหา ตอนที่ผมฝึ ก
ทุกอย่างผ่านไปได้ ด้วยดี สาหรับปี นี ้ผมเพิ่งไปฝึ กมา 3
สัปดาห์
ลาดวน : อยากฝากอะไร ถึงเด็กรุ่นน้ องบ้ าง
ซิมอน : ขอให้ น้องๆ เป็ นคนที่คดิ ไกล และรู้จกั วางแผน
สาหรับอนาคต เด็กที่นี่ อายุ 14-15 ปี ต้ องรู้แล้ วว่าเรา
จะเรี ยนหรื อเราต้ องการอะไร และเราจาเป็ นต้ องเรี ยน

อะไรสักอย่าง ถ้ าไม่เรี ยน ทางานได้ แต่จะทาอยู่อย่าง
นัน้ ไปตลอดชีวิต ไหวไหม ถามตัวเอง ตัวอย่างที่บริ ษัท
มี ค นงานคนหนึ่ ง อายุ 25 ปี ไม่ ไ ด้ เ รี ย นอาชี พ อะไร
ทางานเป็ นคนแพ็คของ จับของใส่กล่อง ทางานได้ แต่
เงินเดือนไม่เพิ่ม หรื อเพิ่มน้ อย และไม่มีความก้ าวหน้ า
ลองคิ ด ดูว่ า ถ้ าต้ อ งนั่ง จับ ของใส่ ก ล่ อ ง ไปจนครบ
เกษี ยณ ชีวิตจะเป็ นอย่างไร อีกตัวอย่างที่เป็ นกันเยอะ
คือ ไม่ร้ ู จัก วางแผนการใช้ จ่า ยเงิ น เงิ น เดือ นที่ ไ ด้ ม า
หมดก่อนที่เงินเดือนใหม่จะมา บางคนไม่ร้ ู จักเก็บเงิน
พอถึ ง เดื อ นที่ ต้ องจ่ า ยภาษี ก็ ไ ม่ มี จ่ า ย แล้ วจะท า
อย่างไรกับปั ญหา ผมขอแนะนาว่า ให้ น้องๆ รู้ จักทา
รายการและวางแผนการใช้ จ่าย ถ้ าไม่ร้ ู จะเริ่ มอย่างไร
ลองปรึ กษาพ่อแม่ หรื อผู้ให้ ความรู้ ในเรื่ องนี ้ (Budget
Beratung) เมื่อทาแผนการแล้ ว ก็ให้ ทาตามแผนที่วาง
ไว้ ด้วย และที่ สาคัญอีกอย่างคือ ให้ ร้ ู ว่าตัวเองเป็ นใคร
ซื่อสัตย์ตอ่ ความรู้สึก เชื่อมัน่ และทาในสิ่งที่ถกู ต้ องตาม
ความต้ องการของเรา คือ ฝั นให้ ไกล และไปให้ ถงึ
ถ้ าเราทาได้ แบบนี ้ เท่ากับเรารักพ่อแม่ แล้ วครับ....

ลาดวนขอฝากเคล็ดไม่ลบั ในการเลี ้ยงลูกของคุณแม่สุ
และการเป็ นลูกที่ดี เป็ นคนเก่ง และมีความสุข ของน้ อง
ซิมอน ไว้ เพียงเท่านี ้ค่ะ.......
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การได้ สัญชาติสวิส
โดยการสมรส ยาขมจริงหรือ

การสมรสกับคนสวิสเคยได้ รับการมองว่าเป็ น
หนทางสะดวกในการได้ สญ
ั ชาติสวิส แต่ความเป็ นจริ ง
พบว่าผู้ยื่นขอสัญ ชาติ ได้ รับการปฏิบตั ิที่แตกต่างกัน
จากเจ้ า หน้ า ที่ท้ อ งถิ ่น ในแต่ ล ะปี ประมาณ 8,000
คน ที่ได้ สญ
ั ชาติสวิส คิดเป็ น หนึ่งในสี่ ในบรรดาผู้ขอ
ยื่นทังหมด
้
(ต่อปี มีผ้ ยู ื่นความจานงทังหมด
้
ประมาณ
32,000 คน)
Swissinfo.ch ได้ สมั ภาษณ์ผ้ ยู ื่นความจานง มี
2 คนที่กาลังรอคาตอบอยู่ ตัวอย่างต่อไปนี ้ ถึงจะไม่ใช่
ตัวแทนของทั ้งหมด แต่ก็แสดงให้ เห็นว่า ระบบยังขาด
ความเสมอภาค และความสม่าเสมอในการปฏิบตั ิ
ตัวอย่างเช่น คุณ กุหลาบ จากประเทศไทย พานักใน
ชนบท รัฐ เบิร์ น ตั ้งแต่ปี 2009 พบว่า กระบวนการ
ด าเนิน ไปอย่า งรวดเร็ ว และตรงไปตรงมา “การ
สัมภาษณ์ใช้ เวลาประมาณครึ่งชัว่ โมง และพวกเขาก็
น่ารักมาก ตารวจแค่ต้องการรู้ว่าดิฉันกับสามีพบกันได้
อย่างไร และดิฉันทาอะไรบ้ างเมื่อมาอยู่สวิตฯ คายื่น
ขอสัญ ชาติของคุณกุหลาบได้ รับการอนุม ตั ิภายใน 7
เดือน เมื่อปี 2014
เจเน็ต แวร์ ต ลี่ สัญ ชาติอ งั กฤษ เมื ่อ สองปี ที่
แล้ ว ได้ ย้ า ยมาอยู ่ใ นเมือ งเล็ก ๆ รัฐ อาร์ เ กา ก็มี
ประสบการณ์คล้ ายกับคุณกุหลาบ คือ เธอได้ สญ
ั ชาติ

เมื่อคริ สต์มาส ปี 2014 เพียง 5 เดือนหลังจากยื่นเรื่ อง
เหมือ นกับ คุณ กุห ลาบ คุณ แวร์ ต ลี ่ไ ม่ไ ด้ ถ กู ถามถึง
ความรู้ เกี่ยวกับการเมืองหรื อวัฒนธรรมของสวิส การ
สัมภาษณ์ของเธอใช้ เวลาเพียงสองสามนาที “เมืองที่
เราอยู่ เป็ นเมืองเล็กๆ และเรารู้ จ กั กับเจ้ าหน้ าที่ ที่ว่า
การอาเภอ เจ้ าของบ้ านที่เราเช่า เป็ นคนรับรอง และ
ดิฉันก็ส่งรูปภาพมากมายที่แสดงถึงความเกี่ยวพันกับ
สวิตเซอร์ แลนด์ในหลายๆ ปี ที่ผ่านมา” เธอกล่าวกับ
swissinfo.ch
กรณีอื่นๆ เช่น คาร์ โลซ (นามสมมติ) ผู้ยื่นขอ
สัญชาติชาวลาตินอเมริ กา ซึ่งแต่งงานกับสตรี ชาวสวิส
มา 4 ปี พบว่า กระบวนการไม่ชดั เจน และละเมิดสิทธิ
คาร์ โลซ อาศัยอยู่ในย่านชุมชนหนึ่ง ในกรุงเบิร์น และ
ไม่ต้ อ งการเปิ ดเผยชื ่อ จริ ง หรื อ ประเทศก าเนิด
เนื่อ งจากเรื่ อ งขอสัญ ชาติอ ยู่ใ นกระบวนการที่ย งั ไม่
สิ ้นสุด เมื่อธันวาคม 2014 ตารวจไปหาเขาที่บ้าน โดย
ไม่ไ ด้ แ จ้ ง ล่ว งหน้ า แต่เ ขาไม่อ ยู่บ้ า น จากนั ้นเขาถูก
เชิญไปสัมภาษณ์ คาร์ โลซ ตกใจมากกับคาถามแรกที่
ตารวจหญิงถามเขาว่า
“ภรรยาของคุณเป็ นโสเภณีใช่หรื อไม่”
“ผมไม่อ ยากเชื ่อ ในสิ ่ง ที ่ผ มได้ ย ิน ต ารวจพิม พ์ท กุ
อย่างลงในคอมพิวเตอร์ เธอกล่าวขอโทษ และบอกว่า
มันเป็ นคาถามที่มีอยู่ในระบบ แต่ผมไม่เคยได้ ยินว่า
คนอื ่น ๆ ก็เ จอคาถามแบบนี ้ อีก อย่า งหนึ ่ง พวกเขา
ต้ อ งมีข้ อ มูล ทั ้งหมดที ่ผ มส่ง ไป เขารู้ ว ่า ภรรยาผม
ทางานที่ไหน “ผมอาศัยอยู่ในสวิตเซอร์ แลนด์มา 8 ปี
และแต่ง งานมา 4 ปี แล้ ว เรายัง ไม่มีลกู เพราะผม
ต้ องการฝึ กฝนอาชีพ และมีคณ
ุ สมบัติที่พร้ อมก่อน ผม
คิดว่า นี่ทาให้ เขาสงสัย และเป็ นสาเหตุสาคัญระหว่าง
การสัมภาษณ์ ”
กาเบรี ยล (นามสมมติ) จากกลุ่มประเทศอียู
สามารถพูดภาษาราชการของสวิสได้ อย่างคล่องแคล่ว
2 ภาษา และทางานในสวิตฯ มาตลอด เธอยื่นเรื่ องขอ
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สัญ ชาติ มาแล้ ว 15 เดือน เมื่อต้ น ปี 2015 เธอถูก
สัม ภาษณ์ที่ส านัก งาน ทางภาคตะวัน ตกของสวิต ฯ
ตั ้งแต่ท างานและอยู ่ใ นรัฐ นั ้นเกือ บ 20 ปี การ
สัมภาษณ์นานประมาณหนึ่งชัว่ โมง และมีการละเมิด
สิท ธิม าก ค าถามทั ้งหมดเกี ่ย วกับ การแต่ง งาน
ครอบครัว และแนวทางการใช้ ชีวิต มันเหมือนกับการ
สัมภาษณ์ เพื่อจะตรวจสอบว่า เป็ นการแต่งงานแบบ
หลอกๆ หรื อไม่ คนสัม ภาษณ์ ยัง คานวณวัน เดือนปี
เพื ่อ จะบอกเธอว่า ลูก คนแรกของเราเกิด ก่อ นที่เ รา
แต่งงานกัน “คาถามเกี่ยวกับความรู้ทวั่ ๆ ไปของสวิตฯ
เป็ นเรื ่ อ งปกติ แต่เ มื ่อ คนถามล้ ว งลึก ลงไปถึง เรื ่ อ ง
การเมือง ชื่อ นัก การเมือ ง ดิฉ ัน ก็ส บั สน ปนเปกัน ไป
หมด ดิฉันว่ามันเครี ยดมาก” ต่อมาคาร้ องของกาเบรี
ยลไม่ได้ รับการพิจารณา เพราะเธอไม่ได้ จ่ายภาษี
หน่ วยงานการให้ สัญชาติของรั ฐบาลกลาง
เป็ นผู้ ก าหนดเงื ่อ นไข และออกแบบฟอร์ ม การขอ
สัญชาติให้ รัฐต่างๆ แต่ แต่ละรัฐมีอิสระในการใช้ หรื อ
ปรับ เปลี่ย นคาถาม ไม่ม ีช ดุ คาถามที่เ ป็ นมาตรฐาน
เดีย วกัน ทั ว่ ประเทศ และการตัด สิน ใจว่า จะให้
สัญ ชาติแ ก่ใ คร ขึ น้ อยู่ ก ับ รายงานเกี่ย วกับ ผู้ยื่น ขอ
สัญชาติ ซึ่ง ส่งมาจากรัฐต่างๆ บางรัฐมอบอานาจใน
การตัด สิน ใจให้ ส านัก งานย่อ ย และแต่ล ะรัฐ หรื อ
ส านัก งานย่อ ย ก็ป ฏิบ ตั ิห น้ า ที ่นี ้ในมาตรฐานที่
แตกต่างกัน
มีคาร้ อ งขอสัญ ชาติเ พิ่ม ขึ ้นเรื่ อ ยๆ มากกว่า
หนึ่งในสาม ของการสมรสในสวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นการ

สมรสข้ ามชาติ ในปี 2014 คนสวิสจานวน 15,706 คน
จากทังหมด
้
41,223 คน ทาการสมรสกับคนต่างชาติ
เมื่อมีการเปิ ดประเด็นเรื่ อง คุณสมบัติที่จาเป็ น
ในการได้ ส ญ
ั ชาติสวิส โดยการสมรส (erleichterte
Einbürgerung) ในรัฐ สภาในปี 2013 และ 2014
วุฒ ิส ภามีม ติใ ห้ ก ารได้ ส ญ
ั ชาติโ ดยการสมรสใช้
เงื่อ นไข หรื อ คุณสมบัต ิเ ดีย วกัน กับ การขอสัญ ชาติ
โดยทัว่ ไป (ordentlichen Einbürgerung) ซึ่งคาถาม
เกี่ ยวกับการเมือ งและความรู้ ท่ ั วๆ ไปของสวิต ฯ
ที่เป็ นคาถามมาตรฐานนี ้ กาลังดาเนินการร่างอยู่
Integration การปรั บตัวปรั บใจ (บูรณาการ)
ตามระเบีย บทั ว่ ไปของรัฐ บาลกลาง ในเรื ่ อ งการ
ปรับตัว ไม่ได้ มีการบังคับโดยกฎหมาย และมีเงื่อนไข
ที่ก ว้ า งขวาง การตัด สิน ใจให้ ส ญ
ั ชาติ ขึ ้นอยู่ก บั การ
ประเมิน ในภาพรวมของผู้ ยื ่น ขอสัญ ชาติแ ต่ล ะคน
และผู้ ยื ่น ขอสัญ ชาติต้ อ งยอมรับ เงื่ อ นไขพื น้ ฐาน
ดังต่อไปนี ้
 เคารพหลักการพื ้นฐานของรัฐธรรมนูญ
 ปฏิบ ตั ิต ามกฎหมายของสวิส (ผู้ที่มีป ระวัติ
เคยได้ รับโทษทางกฎหมาย อาชญากรรมหรื อ
หนี ้สิน จะไม่ได้ รับการพิจารณา)
 เข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในสังคมท้ องถิ่น
 มีความรู้ความเข้ าใจภาษาราชการ
(อย่างน้ อยในระดับ A2/B1)
 ปรับ ตัว ให้ เ ข้ า กับ สภาพแวดล้ อ มได้ อ ย่า งดี
(เช่นทางานหรื อเรี ยน)
 มีค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ ระบบการเมือ งการ
ปกครองของสวิส
 ผู้ขอสัญชาติต้องสามารถเลี ้ยงดูตวั เองได้ เช่น
ไม่เป็ นผู้ขอรับสวัสดิการสังคม
ที่มา : http://www.swissinfo.ch
แปล: วีร ณา สิน สวัส ดิ ์ ฟอเรอร์ เรี ย บเรี ย ง:

โรส
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ว่าด้วยเรื่อง การทางานล่วงเวลา

เวลาทางาน เงินค่ าตอบแทนการทางานล่ วงเวลา
พวกเราส่วนใหญ่ ทางานกัน รวงข้ าวฉบับนี เ้ ราจึงนา
คาถาม คาตอบ เกี่ ยวกับเรื่ องงานๆ เงิ นๆ ที่ น่าสนใจ
มาฝากกันค่ะ
1. ในสัญญาจ้ างงาน ฉันจะต้ องทางาน 40 ชม. ต่ อ
สั ป ดาห์ แต่ ฉั น ท างานล่ วงเวลาเป็ นประจ า
นายจ้ าง มี สิ ท ธิ ใ ห้ ลู ก จ้ างท างานเกิ น เวลาได้ ก่ ี
ชั่วโมง
ตามกฎหมายนันไม่
้ มีข้อจากัด ลูกจ้ างต้ องทางาน
ล่วงเวลาตามความจาเป็ น และความเหมาะสมของ
งาน และอยูใ่ นความชอบธรรมของลูกจ้ าง ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั
ความสามารถของตัวบุคคล ในเรื่ องสุขภาพ หรื อความ
รับผิดชอบที่ต้องมีให้ กบั ครอบครัว กล่ าวโดยสรุป คือ
เราสามารถทางานล่วงเวลาได้ ทกุ วัน เพิ่มจากจานวน
ชัว่ โมงปกติ อีก 1.6 ชัว่ โมง และนายจ้ างจะต้ องมี
มาตรการ การจัดการที่ชดั เจน ในขอบเขตของการ
ทางานล่วงเวลา
2. ในสัญญาจ้ างงาน ระบุไว้ ว่า ลูกจ้ างจะได้ รับ
ค่ าจ้ างตามเงินเดือนปกติ โดยไม่ ได้ รับค่ าแรงเพิ่ม
25 % เมื่อทางานล่ วงเวลาเป็ นเรื่ องที่ถูกต้ อง
หรือไม่ ?
ถูกต้ อง ถึงแม้ ตามกฎหมายจะระบุไว้ วา่ นายจ้ างควร
จะจ่ายค่าแรงเพิ่ม 25 % จากเงินเดือนปกติ แต่ สญ
ั ญา
จ้ างงานนี ้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ถ้ านายจ้ างและ
ลูกจ้ าง เห็นพ้ องต้ องกัน และทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3. พวกเราได้ รับกฎระเบียบใหม่ ระบุว่า: ในการ
ทางานล่ วงเวลา พวกเราจะได้ วันหยุด แทนการ
จ่ ายเงิน พวกเราจาเป็ นต้ องยอมรับไหม

ไม่ จ าเป็ น ตามกฎหมาย เมื่ อ ท างานล่ ว งเวลา
นายจ้ างจะสามารถให้ วนั หยุดเพิ่ม แทนการจ่ายเงิน ได้
ก็ต่อเมื่อ ทัง้ นายจ้ างและลูกจ้ างยอมรับ และต้ องแจ้ ง
กฎเกณฑ์นีไ้ ว้ เป็ นลายลักษณ์ อักษร รวมทังต้
้ องมีการ
ลงลายมือชื่อยอมรับของทังสองฝ่
้
าย ถ้ านายจ้ างตังกฏ
้
ระเบียบขึ ้นมา แต่ลกู จ้ างไม่ได้ ลงลายมือชื่อยอมรับ กฏ
ระเบียบนันก็
้ ใช้ ไม่ได้
4. ฉันทางาน 50% การทางานเกินเวลาจะไม่ ได้
รั บเงินเพิ่ม นายจ้ างบอกว่ าพนักงานที่ทางานเต็ม
เวลาเท่ านัน้ จึงจะได้ เงินพิเศษ ถูกต้ องไหม
หากสัญ ญาระบุว่า เวลาทางานทัง้ หมด 24 ชม. ต่อ
สัปดาห์ ดัง นัน้ ชั่วโมงงานที่ 25 ขึน้ ไป ถื อเป็ นชั่วโมง
งานล่วงเวลา ซึ่งตามกฎหมายเราก็ควรได้ รับเงินเพิ่ม
25 % แต่ก็เป็ นไปได้ ที่จะไม่จ่ายตามนี ้ ซึ่งต้ องมีการตก
ลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
5. ฉั นได้ รับเงินค่ าทางานล่ วงเวลาในตอนสิน้ ปี
ฉันได้ เงินเดือนรายชั่วโมง และเงินเดือน เดือนที่
13 ถูกนามาคิดจ่ ายให้ เป็ นรายเดือนด้ วยหรือไม่
ตามกฎหมาย เงินค่าแรงล่วงเวลา จะต้ องจ่ายพร้ อมๆ
กับเงินค่าจ้ างหลักของทุกๆ เดือน และเงินเดือนเดือนที่
13 ก็ ต้ อ งแบ่ง จ่ า ยทุก เดื อ นด้ ว ย เช่ น เดี ย วกับ ที่ ต้ อ ง
จ่ า ยเงิ น ให้ กับ การท างานที่ ต้ อ งเกี่ ย วข้ องกับ ความ
สกปรก เลอะเทอะ เช่น งานทาความสะอาดท่อน ้าทิง้
งานทาความสะอาดปล่องควัน ฯลฯ หรื องานที่ เสี่ ยง
อันตราย หรื องานที่ต้องอยู่เวรยามเวลากลางคืน แต่
การทางานเหล่านี ้ ต้ องทาเป็ นประจา และทามานาน
แล้ ว (เสริ มเพื่อความเข้ าใจ หากคุณได้ รับเงินค่าแรง
เป็ นเงิ นเดือน เงิ นเดือนเดือนที่ 13 สามารถจ่ายครั ง้
เดียวสิ น้ ปี ได้ แต่หากคุณได้ รับค่าแรงเป็ นรายชั่วโมง
เงินเดือนเดือนที่ 13 ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ จะต้ อง
แบ่งจ่ายเป็ นเดือนๆ ไป........
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6. ฉันมี ชั่วโมงการทางานล่ วงเวลามาก เจ้ านาย
ให้ ฉันกลับบ้ านได้ โดยไม่ บอกล่ วงหน้ า ฉันอยาก
ได้ วันหยุดที่แน่ ชัด มากกว่ าที่จะต้ องกลับบ้ านก่ อน
เวลาบ่ อยๆ แบบนี ้ ในทางกฎหมายเป็ นอย่ างไร?
ตามกฎหมายกาหนดไว้ ว่า การชดเชยด้ วยเวลาว่า ง
จะต้ อ งได้ รั บ การยิ น ยอมทัง้ สองฝ่ ายโดยชอบธรรม
ดัง นัน้ คุณ สามารถที่ จ ะพูดคุยกับเจ้ านายในสิ่ ง ที่ คุณ
ต้ องการได้

ความแตกต่ างของ การทางานล่ วงเวลา และการ
ทางานเกินเวลา
การทางานที่มีเวลานานกว่าในสัญญาจ้ างงาน เรี ยกว่า
การทางานล่วงเวลา (Überstunden)ซึ่ง หมายถึงการ

7. นายจ้ างไล่ ฉันออกจากงานแบบฉับ พลัน ด้ วย
การจ่ ายเงินเดือนเต็ม ตามที่เคยได้ รับ แต่ ไม่ มี
ค่ าล่ วงเวลา 72 ชั่วโมงที่ฉันมีอยู่ ถูกต้ องหรื อเปล่ า
ถ้ า ไม่ไ ด้ ระบุไ ว้ ใ นสัญ ญาจ้ าง ถึง แม้ เ ราจะถูกไล่ออก
เงินค่าล่วงเวลานี ้ ก็สามารถเรี ยกร้ องให้ จา่ ยได้

หรื อจะจ่ายเป็ นเงิน ซึ่งต้ องเพิ่มจากค่าแรงปกติ 25 %
และต้ องตกลงกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

8. ในระยะเวลาสามปี ที่ผ่านมาฉันทางานล่ วงเวลา
และมีช่ ัวโมงการทางานล่ วงเวลาสะสมราวๆ 100
ชั่วโมง ซึ่งเจ้ านายก็ทราบดี แต่ เมื่อฉันขอลาออก
ฉันขอให้ จ่ายเงินค่ าล่ วงเวลานี ้ แต่ เจ้ านายปฏิเสธ
ด้ วยเหตุผลที่ว่า เงินล่ วงเวลานี ้ ฉันควรจะต้ องแจ้ ง
ให้ จ่ า ยทุก ๆ เดื อน ไม่ ใช่ จ่ า ยครั ้งเดี ยวแบบนี ้
ถูกต้ องหรื อเปล่ า?
ไม่ถูกต้ อง เพราะเมื่อนายจ้ างทราบแล้ วว่า เรามีชวั่ โมง
ล่ ว งเวลาสะสมอยู่ เ ท่ า ไร ตามกฎหมายลู ก จ้ างไม่
จาเป็ นต้ องแจ้ งตลอดเวลา ว่าทางานเกินเท่าไร และเงิน
จากการทางานล่วงเวลา กาหนดไว้ วา่ ลูกจ้ างต้ องได้ รับ
เงินส่วนนี ้ ภายใน 5 ปี แต่ก็ขอแนะนาว่า ควรจะแจ้ งให้
นายจ้ างรับทราบเกี่ยวกับชัว่ โมง ล่วงเวลานี ้อย่าง
สม่าเสมอ และลูกจ้ างควรต้ องมีหลักฐานยืนยัน ด้ วยว่า

ทางานล่วงเวลาที่ลกู จ้ างจาเป็ นต้ องยอมรับ เมื่อบริ ษัท
มีความจาเป็ นทางด้ านบุคคลากร ส่วนการชดเชยนัน้
ตามกฎหมายระบุว่า นายจ้ างสามารถจะจ่ายคืนใน
รู ป แบบของเวลาพัก ผ่อนได้ แต่ลูกจ้ า งต้ อ งเห็น ด้ ว ย

แต่การทางานที่นานเกินกว่าที่กฎหมายแรงงานกาหนด
ต่อสัปดาห์ เรี ยกว่า การทางานเกินเวลา(Überzeit) จะ
เกิ ด ขึ น้ ในเวลาความจ าเป็ นแบบคับ ขั น และตาม
กฎหมายแล้ ว สามารถทาได้ เพี ยง 2 ชั่วโมงต่อวัน
เท่านัน้ นัน่ คือ ในหนึ่งปี ทาได้ ไม่เกิน 170 ชัว่ โมง กรณี
ทางาน 45 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ แต่ถ้าทางาน 50 ชัว่ โมง
ต่อสัปดาห์ ในหนึง่ ปี ต้ องไม่เกิน 140 ชัว่ โมง
กฎหมายแรงงาน กาหนดไว้ วา่ เวลาทางานสูงสุดต่อ
สัปดาห์ คือ 45 ชัว่ โมง เช่น งานโรงงาน งานบริษัท
หรื อ 50 ชัว่ โมง สาหรับงานที่เกี่ยวกับการบริการหรื อ
งานที่เกี่ยวกับสุขภาพ
ที่มา : Beobachter 25/2013
แปลโดย เฟราฮีรชิ และเมษ์ นิฟ

ได้ ทางานล่วงเวลาจริงๆ
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มหากาพย์ “มนุษย์ แม่”
โดย โยทะกา

โยทะกาจั่วหัวเรื่ องให้ มนั ฟั งดูยิ่งใหญ่ไปอย่าง
นันเองค่
้
ะ จริ งๆ แล้ วไม่ได้ มีอะไรยืดเยื ้อยาวนานขนาด
นันหรอกนะคะ
้
แหะแหะ ประมาณว่าจัว่ หัวแบบเรี ยก
แขก หรื ออะไรทานองนัน้
อัน ว่าด้ ว ยลูก นัน้ ใครเป็ นพ่อแม่ ผู้ป กครองก็
ย่อมรั กลูกของตนเป็ นธรรมดา แต่ดีกรี ค วามรั กลูก นี่
หากนามาวัดคงจะไม่เท่ากัน ความรักในความหมาย
ของแต่ละคนก็คงจะไม่เหมือนกันเช่นกัน โยทะกาเป็ น
แม่ ที่ รั ก ลู ก ไม่ ต่ า งจากแม่ ค นอื่ น ๆ เมื่ อ มี อ ะไรมา
เกี่ยวข้ องกับลูกเรา ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องดี หรื อไม่ดี เราจึง
จาเป็ นต้ องแสดงบทบาทต่างๆ เพื่อปกป้องลูกของเรา
บางครั ง้ จึง เป็ นแม่ยักษ์ แม่นางฟ้ า หรื อแม่ พ ระ ฯลฯ
โยทะกาเคยแสดงมาแล้ วหลายบท
ตอนที่ย้ายเข้ าอพาร์ ทเม้ นท์ ใหม่ๆ โยทะการู้สึก
ดีใจ ที่บริ เวณที่เราอยู่ มีเด็กๆ เยอะ นัน่ หมายถึงลูกจะ
หาเพื่ อนได้ เ ร็ วยิ่งขึน้ เพราะเด็กๆ ไม่ค่อ ยมี กฏกติกา
มากมายเหมือนผู้ใหญ่ แม้ จะหน้ าใหม่ต่างภาษา แต่
เด็กๆ ก็เล่นด้ วยกันได้ ในตึกที่เราอยู่มีเด็กหญิงอายุเท่า
ลูกสาวของโยทะกา เธอพักอยู่ชนล่
ั ้ าง และไปโรงเรี ยน
เดียวกันด้ วย
เรื่ องน่าจะง่ายและลงตัว แต่มนั ไม่ง่ายอย่างที่
คิด เมื่ อเด็กหญิ งไม่ได้ มีแค่สอง แต่มีคนที่สามเข้ ามา
เกี่ ยวข้ อง เด็กหญิ ง ที่อยู่ในตึกอีกคนเป็ นเด็กที่โตกว่า
และเรี ยนชันสู
้ งกว่า เด็กสองคนนันสนิ
้ ทสนมกันมาก่อน
พอคนที่สาม คือลูกสาวของโยทะกาเข้ ามาแทรก เด็ก
กับเด็ก ก็เริ่ ม ทะเลาะกัน เพราะคิดว่าคนที่สามจะมา
แย่ ง เพื่ อ นของตนไป ถ้ าปล่ อ ยให้ เด็ ก ๆ เขาจัด การ
ปั ญหากันเอง โยทะกาเชื่อว่าเด็กๆ เขาอาจจะหาทาง
ออกเองได้ แต่เมื่อมี “มนุษย์ แม่ ” ที่ถือคติ “ลูกข้ าใคร
อย่ าแตะ” เข้ ามาเกี่ยวข้ อง เรื่ องมันเลยสนุกกว่าที่คดิ
อาทิตย์แรกของการไปโรงเรี ยน เที่ยงวัน หนึ่ง

มีเสียงกริ่ งดัง เมื่อเปิ ดประตู มี “มนุษย์ แม่ ” มายืนหน้ า
บ้ า น และเอ่ ย ปากว่ า มี เ รื่ อ งจะคุย ด้ ว ย เขาเปิ ดฉาก
เช่นนี ้
“ เธอรู้หรื อเปล่า ลูกฉันร้ องไห้ กลับบ้ านเพราะลูกเธอ”
“ อ้ าว ทาไมหรื อ” โยทะกาอุทานแล้ วยืนงง
“ ก็ลกู เธอมาแย่งเพื่อนรักของลูกฉันไป เด็กเขาสนิทกัน
มาก่อน จูๆ่ ลูกเธอก็เข้ ามาแทรกกลาง แบบนี ้มันไม่ถกู ”
เขาพูดอี กยาว โยทะกา บอกเขาเพี ยงว่า “ ใจเย็นๆ
ปั ญหาของเด็กๆ เดี๋ยวฉันจะคุยกับลูกของฉันดูว่าเกิด
อะไรขึ ้น ”
วั น นั น้ โยทะกาถามไถ่ ลู ก ก็ ไ ด้ ความว่ า
เด็กหญิงตัวโตไม่พอใจตน ไม่พูดด้ วย เดินไปโรงเรี ยน
ด้ วยกัน ก็คอยขวางไม่ให้ ตนเดินใกล้ เพื่อน และไม่ให้
คุยกับเพื่อนอีกคน โยทะกาเลยสอนลูกว่า เรามาใหม่
อย่าไปแทรกกลาง หรื อแย่งเพื่อนของคนอื่น เพราะคน
ที่โดนแย่งเพื่อนจะเศร้ า และเสียใจ ถ้ าเรารู้ สึกว่าโดน
แย่งเพื่อน เราก็คงจะเสียใจเหมือนกัน ทุกคนเป็ นเพื่อน
กัน เล่นด้ วยกันได้

สองสามอาทิตย์ถดั มาเสียงกริ่งก็ดงั อีก
“ มนุษย์ แม่ คนเดิม ” ยืนจังก้ าหน้ าประตู และเริ่ มเปิ ด
ฉาก “ลูกเธอ ไม่ใช่นางฟ้าอย่างที่เห็นหรอกนะ ทาเรื่ อง
อีกแล้ ว เอาหิมะมาปาหน้ าลูกฉัน เธอสอนลูกยังไงให้
รั ง แกคนอื่ น ....” โยทะกายื นงงเช่น เดิม ลูก เรานี่ หรื อ
รั ง แกเด็ก คนอื่ น เป็ นไปได้ อ ย่า งไร เห็ น ที เ รื่ อ งนี ต้ ้ อ ง
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สอบสวนกันยาว และต้ องหาบุคคลที่สามเป็ นพยาน
หลังจากถามลูกจนได้ ความแล้ ว โยทะกาจึงลง
ไปถามความจากเด็ ก หญิ ง อี ก คนที่ อ ยู่ใ นเหตุก ารณ์
เด็กหญิงสองคนเล่าเรื่ องตรงกัน คือ เด็กตัวโตโยนหิมะ
ใส่เ ด็ก ตัวเล็ กก่อน แต่ เพราะเกิ ดปี ลิ ง เด็กตัว เล็กจึง
หลบพ้ น หิมะไม่โดนตัวแค่เฉียดๆ ไป แล้ วเด็กตัวเล็กก็
คว้ าหิมะโยนกลับบ้ าง เด็กตัวโตนันคงเกิ
้
ดปี หมู จึงอืด
กว่า หลบไม่พ้นหิมะ หิมะปะทะหน้ าไปเต็มๆ จึงร้ องไห้
ไปฟ้อง “ มนุษย์แม่ ” จึง สอนลูกตัวเองให้ ระมัดระวัง
พยายามอย่าไปยุ่งกับเด็กตัวโตขี ้แยคนนัน้ เรื่ องราวจึง
สงบไปจนตลอดฤดูหนาว
เมื่อฤดูร้อนมาถึงเหตุการณ์ ใหม่ๆ ก็เข้ ามาอีก
วัน ที่ แ ดดจ้ า อากาศระอุ “ มนุ ษ ย์ แ ม่ ” เอาสระน า้
พลาสติกขนาดใหญ่ มาวางที่สนามหญ้ าส่วนรวม และ
เติมน ้าจนเต็มให้ เด็กๆ ได้ เล่นน ้าดับร้ อน เพราะวางสระ
นา้ ในที่ ส่วนรวมเด็กๆ ในละแวกนัน้ จึง มาเล่นนา้ กัน
อย่างสนุก เจ้ าตัวเล็กของโยทะกา ก็ขออนุญาตไปเล่น
ด้ วย โยทะกานั่ง อ่านหนัง สื อ ที่ระเบียงหลัง บ้ านคอย
มองลูกเล่นกับเด็กคนอื่่นๆ เป็ นระยะๆ และเหตุการณ์ที่
เห็นมันก็เกิดเช่นนี ้
เด็ ก คนอื่ น ๆ ขึ น้ จากสระน า้ ไปปู ผ้ านอน
อาบแดดกัน มี ลูกสาวของโยทะกากับลูกสาวคนเล็ก
ของ “มนุษย์แม่” อยู่ในสระน ้ากันสองคน จู่ๆ ลูกสาว
คนเล็กของ “มนุษย์แม่” (ซึ่งตัวโตพอๆ กับลูกสาวของ
โยทะกา) ก็โถมตัวไปหาลูกสาวของโยทะกา คนถูกทับ
จึงจมลงไปในน ้า คนจมน ้าคงตกใจ จึงผลักคนที่มาทับ
ออกไปอย่างสุดแรง จนหงายท้ องลงไปในน ้า คนหงาย
ท้ องนัน้ พอโผล่จากน ้าได้ ก็ร้องจ้ าดังสนัน่ ทุง่ เท่านันละ
้
“มนุษย์แม่” ได้ ยินเสียงลูกร้ องก็วิ่งรี่ ไปอุ้มลูกของตนขึ ้น
จากนา้ มากอดปลอบโยน และกระชากแขนลู กสาว
ของโยทะกาขึน้ จากนา้ “มนุษย์แม่” พูดอะไรกับลูก
ของโยทะกานัน้ โยทะกาไม่ไ ด้ ยิน สักพักลูกสาวของ
โยทะกาก็ ห อบผ้ า ร้ องไห้ ก ลับ มาบ้ า น โยทะกากอด

ปลอบลูกให้ เลิกร้ องไห้ และบอกลูกให้ ไปอาบน ้า โดย
ไม่ต้องเล่าอะไรให้ แม่ฟัง แม่ร้ ู และเห็นหมดแล้ ว
เป็ นไปตามคาด “มนุษย์ แม่” มากดกริ่ ง ด้ วย
หน้ าตาแดงก่า พร้ อมอารมณ์โกรธเกรี ย้ ว และระเบิดใส่
โยทะกาดังลัน่ “ ฉันไม่ไหวกับลูกเธอแล้ วนะ ลูกเธอทา
ลูกฉันจมนา้ ฉันจะไม่อนุญาตให้ ลูกเธอลงสระนา้ อี ก
เด็ดขาด และต่อไปนี ้ถ้ าลูกเธอรังแกลูกฉันไม่ว่าคนไหน
อีกแม้ แต่นิดเดียว ฉันอาจจะฟาดลูกเธอเข้ าให้ ...”
โยทะกาสะกดจิตตนยืนฟั งจนจบแล้ วจึงเอ่ย
“ ถ้ าเธอบังอาจ มาแตะต้ องลูกฉันแม้ แต่นิด ฉันจะเอา
เรื่ อ งเธอให้ ถึง ที่ สุด คนอย่า งเธอดีแ ต่ส อนลูก ให้ ขีแ้ ย
และโยนความผิดให้ คนอื่น ฉันเห็นเหตุการณ์โดยตลอด
ว่ า เกิ ด อะไรขึ น้ เธอไม่ มี สิ ท ธิ์ แ ม้ แ ต่จ ะกระชาก และ
ตะคอกลูกฉัน ด้ วยซา้ เธอสอนลูกเธอให้ ดี ก่อนจะมา
โทษลูกคนอื่น และถ้ าเธอไม่อนุญาตให้ ลกู ฉันลงสระน ้า
เธอก็ ไม่มีสิทธิ์ จะเอาสระมาวางในที่ สาธารณะเช่นกัน
ทังหมดที
้
่เธอเคยว่าลูกฉัน ฉันไม่เคยฟั งความข้ างเดียว
เพราะฉันมีใจเป็ นธรรมพอ ต่อไปนี ้เธออย่ามายุ่งกับเรา
อีก ถ้ าไม่อยากให้ ลกู เธอเล่นกับลูกของฉันเธอก็ไปบอก
ลูกเธอ แต่ฉันไม่เคยสอนลูกให้ รังเกียจ และรังแกลูกๆ
ของเธอ” โยทะกาบอกอาลาและปิ ดประตูใส่หน้ าเธอ
อย่างสุภาพเรี ยบร้ อย (แปลกมากที่ทาได้ อย่างเบามือ
ที่สดุ )
นับตังแต่
้ บัดนัน้ จนบัดนีเ้ หตุการณ์ ทุกอย่างก็
สงบเงี ยบดีมาตลอด ยาม “มนุษย์แม่” อย่างโยทะกา
เจอหน้ า “มนุษย์แม่” อย่างเขา เราต่างทักทายกันตาม
มารยาทสังคม เด็กๆ ก็เล่นด้ วยกันบ้ างตามวาระ และ
โอกาส แต่โยทะการู้ดีว่า “มนุษย์แม่คนนัน”
้ เขาค้ นพบ
พรมแดนที่โยทะกาขีดเส้ นไว้ แล้ ว

รวงข้ าว/ สิงหาคม 2558
17

เมื่อฉันย้ายกลับไปอยู่เมืองไทย ตอนที่1
โดย คนสองบ้ าน

การย้ ายกลับเมืองไทย เมื่อเกษี ยณ หรื อก่อน
เกษี ย ณ เป็ นเรื่ องยอดฮิ ต ของพี่ น้ องคนไทย ที่ อ ยู่ใ น
สวิตเซอร์ แลนด์ ฉันผู้มีประสบการณ์นี ้ เมื่อ 6 ปี ที่แล้ ว
จึ ง อยากแบ่ ง ปั นประสบการณ์ ที่ คิ ด ว่ า จะเป็ น
ประโยชน์ กั บ ผู้ ที่ ก าลั ง คิ ด ว่ า จะย้ ายกลั บ ไปอยู่
เมืองไทยอย่างถาวร ว่าต้ องเตรี ยม และทาอะไรบ้ าง
เมื่อค้ นพบความต้ องการของตัวเอง และของ
คุณ สามี ว่า เราต้ อ งการจะกลับ ไปใช้ ชี วิ ต ที่ เ หลื อ ที่
เมืองไทย ฉันก็เริ่ มหาข้ อมูลต่างๆ ใช้ เวลาเป็ นปี ในการ
เตรี ยมการ ซี่งมีดงั นี ้
ที่เมืองไทย เตรี ยมการ ดังนี ้
 การทาประกันสุขภาพของสามี ก่อนอายุ
ครบ 60 ปี เรื่ องนี ้สาคัญมากๆ สาหรับสามีฉัน เพราะ
ถ้ าเป็ นอะไรขึน้ มา เงินที่เ ก็บไว้ อาจหมดไป ด้ วยเวลา
อันรวดเร็ว
ที่สวิตเซอร์ แลนด์ เตรี ยมการ ดังนี ้
 ติดต่อกับทางสถานเอกอัคราชทูตโดยตรง
เรื่ องวี ซ่ าของสามี เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อมู ล ที่ ถู ก ต้ องและ
ชัดเจน ในการเตรี ยมเอกสาร ว่าเขาจะต้ องเตรี ยมอะไร
 ฉันเป็ นทังคนไทย
้
และคนสวิส ก่อนย้ ายกลับ
ต้ องจัดการเอกสารต่างๆของทางราชการไทย ให้ ตรง
กับของสวิส โดยการนาเอกสารการจดทะเบียนสมรส

รวมทัง้ ที่แปลเป็ นภาษาไทยและสถานเอกอัคราชทูต
ประทับตรารับรองแล้ วมาด้ วย
 ฉันเอง ต้ องแจ้ งที่ทางานเรื่ องเงิน Pension
ส่วนของสามี จะเข้ ามาเมื อ งไทยในฐานะผู้ เ กษี ย ณ
ก่ อนอายุการทางาน ไม่ใช่ผ้ ตู ดิ ตามคูส่ มรส จึงต้ องขอ
ใบรับรองเงินเดือนจากที่ทางาน
ส่วนสามี ได้ ติดต่อแจ้ งที่ทางานล่วงหน้ า 2 ปี
ว่ า จะหยุ ด ท างาน ก่ อ นอายุ ค รบเกษี ย ณ และได้
คานวณแล้ วว่า สามารถอยู่เ มื องไทยได้ อย่า งสบาย
จากเงินบานาญ ที่เรี ยกว่า Überbrückungsrente
(ภ.เยอรมัน) หรื อ Rente de raccordement
(ภ. ฝรั่งเศส)
 ก่อนเดินทางประมาณ 3 เดือน แจ้ งยกเลิก
ประกันต่างๆกับบริ ษัทที่ ทาไว้ โดยนับจากวันที่ จ ะ
เดินทางออกจากสวิตเซอร์ แลนด์
 แจ้ งอาเภอที่อาศัยอยู่ ว่าเราจะย้ ายออกนอก
ประเทศวันไหน และขอใช้ สิทธิ์เลือกตังในต่
้ างประเทศ
 แจ้ งขอใบขับขี่สากล เพื่อที่จะเอามา
เปลี่ยนเป็ นใบขับขี่ไทย ฯลฯ
 หลังจากนันก็
้ ไปติดต่อขอทาวีซา่ ซึง่ สามี
ได้ วีซา่ Non Immigration O
 การส่งของมาทางตู้คอนเทนเนอร์ ได้ สง่ มาใน
ฐานะคนไทย ที่ย้ายกลับถิ่นฐาน
สิ่งสาคัญ ที่ทางบริ ษัทขนส่งขอในขณะนัน้ คือ หนังสือ
เดินทางเล่ มแรกที่เข้ าไปอยู่ในสวิตเซอร์ แลนด์ จนถึง
เล่มปั จจุบนั ที่จะกลับเข้ าประเทศไทย เอกสารนี ้ต้ องใช้
อี ก ครั ง้ เมื่ อ รั บ ตู้ คอนเทนเนอร์ ออกจากท่ า เรื อที่
เมืองไทย รายละเอียดเกี่ ยวกับการส่งของก็เข้ าไปหา
ข้ อมูลจากทางอินเตอร์ เน็ต ซึ่งก็มีหลายบริ ษัทให้ เลือก
ฉันและสามีเลือกใช้ บริ การ ชนิดรับที่บ้านต้ นทาง และ
ส่งถึงบ้ านปลายทาง
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เมื่ อย้ ายมาถึ ง เมื องไทยต้ อ งเอาเอกสารทุก อย่า ง
เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบรับรองเงินเดือน ฯลฯ ที่ทาง
สถานเอกอัค รราชทู ต ประทับ ตรารั บ รองมาแล้ ว ไป
ให้ กั บ ทางนิ ติ ก รณ์ ที่ ก รมการกงสุ ล กระทรวงการ
ต่างประเทศ ประทับตรารับรองอีกครัง้ ฉันมอบหน้ าที่นี ้
ให้ กับ บริ ษั ท เอเย่ น ต์ แ ถวๆสถานทูต สวิ ส จัด การให้
ขณะรอเอกสารจากนิ ติ ก รณ์ ฉั น ก็ ไ ปแจ้ ง กับ สถาน
เอกอัครราชทูตสวิสว่า เราได้ ย้ายเข้ ามาอยู่ที่เมืองไทย
แล้ ว เช่นเดียวกับตอนที่เราไปอยู่สวิตเซอร์ แลนด์ เราก็
ต้ องแจ้ งให้ ทางสถานเอกอัครราชทูตไทยทราบ แต่ของ
สถานทูตสวิส จะมีความต่างคือ เรื่ องเงินบาเหน็จ เงิน
บานาญ ที่ จะได้ รับเมื่อถึงเวลา ครอบครัว ฉัน แจ้ งขอ
จ่ า ย เงิ น ประกั น ยามชราต่ อ ไปจนครบเกษี ยณ
(Freiwillig AHV)ไว้ ด้วย เมื่อได้ รับเอกสารจากนิติ
กรณ์ สามีก็ไปแจ้ งที่กองตรวจคนเข้ าเมือง (ตม) ในเขต
ที่ อาศัย ว่าเราย้ ายเข้ ามาอยู่ที่ไหน และนาใบขับขี่ไ ป
เปลี่ยนเป็ นใบขับขี่ไทย ซึ่งต้ องทาภายใน 3 เดือน และ
แล้ วก่อนที่ต้ คู อนเทนเนอร์ จะมาถึง ซึ่งใช้ เวลาประมาณ
สองอาทิตย์กว่าๆ ทางบริ ษัทก็โทร มาขอพาสปอร์ ตตัว
จริ งทัง้ หมด รวมทัง้ พาสปอร์ ตของสวิสด้ วย ซึ่งเป็ นข้ อ
กัง ขาว่า ในเมื่ อเข้ า มาในฐานะคนไทยแล้ ว จะมาขอ
พาสปอร์ ตสวิสไปทาไม ได้ รับคาตอบว่าทางศุลกากร
เขาจะเอา งง ไม่ชัดเจนแต่ก็เอาเถอะบอกกับน้ องทาง
โทรศัพ ท์ ว่า พี่ จ ะเอาไปส่ง ให้ ถึ ง มื อ เลยค่ะ ไม่อ ยาก
ส่ ง ไปเพราะถ้ าเกิ ด สู ญ หายขึ น้ มา พี่ ไ ม่ อ ยากจะ
เสียเวลาเพื่อตามหาคนที่รับผิดชอบ ว่าแล้ วก็ต้องร่ อน
เข้ ากรุ ง อีกรอบ เมื่อไปถึงคุณ น้ องที่บริ ษัทก็บอกว่า พี่
ต้ องไปติดต่อขอรับของที่ท่าเรื อเองนะ มองหน้ าน้ องตา
เขียวทีหนึ่ง ก่อนจะบอกว่า อ๊ ะอ๊ ะ ช้ าก่อนน้ อง พี่คิดว่า
มันจะยุ่งยากมากกว่า ถ้ าพี่ต้องใช้ เวลาในการไปติดต่อ
เอง อีกอย่างพวกพี่ก็จ่ายไปทุกอย่าง เพื่อให้ ของส่งตรง
ถึ ง มื อ พี่ ที่ ป ลายทาง มั น เป็ นหน้ าที่ ข องพวกน้ องที่
จะต้ องให้ บริ การกับลูกค้ า น้ องก็เลยเงี ยบ เมื่อเสร็ จที่

บริ ษัทก็กลับไปนอนรอที่บ้ าน เมื่อตู้มาถึงทางบริ ษัทก็
โทรมาบอกเรื่ องค่าธรรมเนียมที่จะต้ องเสีย เมื่อโอนเงิน
ไปซึ่ ง ก็ ห มื่ น กว่ า บาท ตอนเย็ น พนั ก งานที่ ล งของ
เดินทางมาถึงเพื่อดูพืน้ ที่ ที่จะลงของก่อน อีกวันตอน
บ่ายตู้ก็มาถึงแต่ไร้ วี่แววของใบเสร็ จค่าธรรมเนียมของ
ท่าเรื อ
เมื่อสามีอยู่ครบ 90 วัน ต้ องไปประทับตรา วีซ่า
ออก และกลับเข้ ามาใหม่ ทาแบบนี ้อยู่ 2ครัง้ ถึงได้ วีซ่า
ปี หลังจากนันก็
้ ไปรายงานตัวที่ กองตรวจคนเข้ าเมือง
(ต.ม.)ทุ ก ๆ 90 วั น ซึ่ ง แตกต่ า งกั บ ที่ ส วิ ต ฯ เราได้
ใบอนุญาตพานักบี เราอยูไ่ ด้ 1 ปี แล้ วขอต่อใบอนุญาต
พานัก เมื่อครบกาหนด แล้ วเวลาก็ช่างผ่านไปรวดเร็ ว
เหลื อ เกิ น เมื่ อ ครบปี สามี ต้ อ งไปต่อ วี ซ่า (อี ก แล้ ว )
แบบฟอร์ มเอกสารต่างๆ เตรี ยมหาข้ อมูลไว้ แต่เนิ่นๆ
วี ซ่า ของสามี ใช้ ใ บรั บรองเงิ นเดือน ซึ่ง ขอไว้ จ ากที่
ทางานในสวิตฯ เขาจะส่งมาให้ ที่เมืองไทย เมื่อได้ รับ
ต้ องส่งไปให้ ทางสถานเอกอัครราชทูตสวิสในเมืองไทย
รั บ รองภายใน 6 อาทิ ต ย์ บั ญ ชี ธ นาคารที่ มี ก าร
เคลื่อนไหวย้ อนหลังหกเดือน สามีไม่เคยมีปัญหาเรื่ อง
การต่อวีซ่า เราเตรี ยมทุกอย่างไปให้ พร้ อม ใช้ เวลารอ
ไม่ถึงครึ่งชัว่ โมงทุกอย่างเรี ยบร้ อย ข้ อนี ้คิดว่าคงแล้ วแต่
เขตพื ้นที่ จานวนคนที่เข้ ารับบริ การและคนที่ ให้ บริ การ
ขอชมเจ้ า หน้ าที่ เ ขตรั บ ผิ ด ชอบที่ ฉั น อยู่ท างานขยัน
ให้ บริการดีกนั จริงๆ
ย้ า ยมาก็ ห ลายปี แล้ ว แต่ยัง มี ห ลายๆอย่ า งที่ ยัง
สะดุดอยู่ ยัง ต้ องใช้ เ วลาในการปรั บตัวอี กระยะหนึ่ง
สุดท้ ายก็ขอให้ ทกุ คนมีความสุข ในการเตรี ยมตัวมาอยู่
เมืองไทยกันนะคะ
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ชีวิตเป็ นอย่างไร ใครกาหนด
โดย นภา หลิน

เรื่ องจริงที่ได้ ยินบ่อยๆว่า ชีวิตฉัน ทาไมอาภัพอย่าง
นี ้ ทาไมต้ องจากบ้ านเกิดเมืองนอนมา ทาไมต้ องจาก
พ่อจากแม่มา บางคนร้ องไห้ ร้องห่ม อยากกลับ
ประเทศไทย ถ้ าได้ ยินเรื่ องราวแบบนี ้กับหูตนเอง
ผู้เขียนจะบอกเลยว่า คุณนัง่ ทบทวนดูให้ ดีๆนะว่า
ก่อนที่จะได้ เดินทางมาที่นี่ ไม่ใช่เรื่ องง่ายๆ ลองนึก
ย้ อนหลังดูให้ ดีๆ บางคนต้ องไปบนบาน ขอให้ ได้
เดินทางมา

และต้ องมีระเบียบวินัย ตัง้ แต่ตื่นนอน จนถึงเข้ านอน
บางคนตอนอยู่เมืองไทย ตื่นเช้ าขึ ้นมาสลัดผ้ าห่มออก
จากที่นอน ไม่ต้องเก็บที่นอน ทิ ้งไว้ อย่างนัน้ พอค่ามา
เข้ าไปนอนใหม่ กิ น ข้ าวเสร็ จแช่ ห ม้ อแช่ ช ามไว้
จนกระทัง่ ไม่มีชามให้ กิน ค่อยมาล้ าง
บ้ านช่องก็เหมือนกัน กวาดเฉพาะตอนที่ รกรุ งรั ง
จนไม่มีที่วางเท้ า ถึงค่อยมากวาด สาวไทยไม่คอ่ ยชอบ
อยู่ บ้ า นนัก ชอบไปบ้ า นเพื่ อ นคนนัน้ คนนี อ้ ยู่เ สมอ
คราวนี เ้ รามานึกดู ถึง หัวใจคนเป็ นสามี เราบ้ าง เขา
แต่งงานกับเรา ก็หวังว่า เรื่ องการบ้ านการเรื อนจะมอบ
ไว้ ให้ กับแม่บ้าน แต่คุณแม่บ้านกลับไม่ค่อยชอบอยู่
บ้ านเสียอีก พวกเราชอบอ้ างเรื่ องการเงียบเหงา เรื่ อง
การจากบ้ านเกิดเมืองนอนมาไกล

พอมาเจอความลาบากเข้ า บนบานอีกว่า ขอให้ ฉนั ได้
กลับเถิด ตอนมา ยังไม่ทนั ได้ แก้ บนเลย คราวนี ้บน
บาน ขอกลับอีกแล้ ว เจ้ าพ่อเจ้ าแม่ที่ไปบนบานไว้ อาจ
มึนงงได้ ว่าจะเอาอย่างไรกันแน่ แม่คณ
ุ เอ๋ย.. ในเมื่อ
ชีวิตของสาวไทยที่ได้ มาเมืองนอกนัน้ ดีกว่าคนไทยอีก
ตังกี
้ ่ล้านคนที่เขาอยากจะมา ในเมื่อได้ มาแล้ ว ก็จงยิ ้ม
รับกับความโชคดีนี ้ ตังหน้
้ าตังตาท
้ ามาหากิน คนที่
ได้ มาอยู่ตา่ งประเทศ เกินครึ่ง ขยันหมัน่ เพียรทามาหา
กิน จนร่ ารวยกันเป็ นแถวๆ
ความเป็ นจริ งแล้ ว ไม่ได้ ลาบากอะไรเลย เพียงแต่
ความไม่สะดวกของคนๆนันมากกว่
้
า จากที่เคยทางาน
บ้ าง ไม่ทาบ้ าง ก็ อยู่ไ ด้ แต่อ ยู่เ มื องนอกต้ อ งทางาน

ผู้หญิงไทยส่วนใหญ่เสียหายหมดเลยหรื อ ไม่หรอก
ที่ ดี เ หลื อ ล้ นก็ มี แต่ ที่ ไ ม่ เ อาไหนก็ ม าก บางที ก็ นึ ก
สงสารผู้ชายที่แต่งงานกับภรรยาที่ไม่เอาไหนเหมือนกัน
นางไม่ปรับตัวเอาเสียเลย เคยทาตัวอย่างไร นางก็ทา
ตัวแบบนัน้ พอมีลูกออกมา ลูกหลายคนรัง เกี ยจแม่
ตัว เอง จะคุย กับ พ่ อ เท่ า นัน้ แม่ ก็ จ ะมาร้ องไห้ โ อด
ครวญว่า ลูกของฉัน อกตัญญูสงั่ สอนอะไรก็ไม่ยอมฟั ง
แต่ไม่เคยมองดูตวั เองเลย ว่าเป็ นแม่แบบไหนกัน
ผู้ห ญิ ง ไทยจ านวนมาก ที่ ส ามี เ สี ย ชี วิ ต แล้ ว ทิ ง้
สมบัตไิ ว้ ให้ เป็ นเงินไทยหลายสิบล้ าน เป็ นเรื่ องน่าเศร้ า
ที่นางใช้ เงินสิบล้ านนัน้ หมดไปด้ วยความรวดเร็ ว นาง
หอบเงินกลับเมืองไทย อยากได้ อะไรซื ้อแบบไม่ยงคิ
ั้ ด
มีญาติกี่คนเรี ยกมาซือ้ แจก ให้ บ้าน ให้ รถยนต์ แจก
หมดภายในไม่ ถึ ง ปี ต้ อ งวิ่ ง เต้ น หาคนท าเรื่ อ งเชิ ญ
กลับมาใหม่ แต่ก็ไม่ง่ายแล้ วหาคนเชิญยาก เพราะคน
เชิญเขาไม่ได้ มีสว่ นได้ เสียอะไรด้ วย

รวงข้ าว/ สิงหาคม 2558
20

ปั จจุ บั น นี เ้ ลยกลายเป็ นนางฟ้ า ไร้ ที่ อ ยู่ อ าศัย ใน

ว่า ถ้ าวันใดพ่อแม่สามีเสี ยชีวิต วันนัน้ สามีภรรยาคู่นี ้

เมืองกรุง ใครจะรู้บ้างว่านางเคยมีเงินในบัญชี สิบกว่า

จะหอบกันกลับเมืองไทย ชาตินี ้ความยากจน คงเดิน

ล้ านบาทเมื่อปี ก่อนหน้ านี ้ หญิงหม้ ายเงินล้ าน (ยูโร) มี

กันคนละเส้ นทางแล้ วกับคุณป.

ให้ พบเห็นอยู่บอ่ ยๆ การได้ มาแต่งงานมีชีวิตคูอ่ ยู่เมือง

คนไทยส่วนใหญ่ เคยผ่า น ความยากจนมาทัง้ นัน้

นอก ไม่ใช่เรื่ องบังเอิญ หรื อเรื่ องความมหัศจรรย์ แต่

พอมาทามาหากินได้ คล่องๆ แทนที่จะเก็บนา อย่างคุณ

มันเป็ นความโชคดีของคนๆนัน้ เมื่อได้ มาแล้ วก็น่าจะ

ป. ไม่เ ลยค่ะ ..โน่น แวะเล่นการพนันกัน บางคนรั บ

หยิบฉวยโอกาส เพราะการได้ ทางานเดือนละสองสาม

เงิ น เดื อ นมาอุ่ น ๆ แวะเข้ าร้ านตู้ เกมเล่ น การพนั น

หมื่นบาท ถ้ าอยูเ่ มืองไทยเดือนละหมื่นบาทก็ยากแล้ ว

เงินเดือนที่รับมาหมดไปอย่างรวดเร็ ว หากู้มาเล่นต่อ

ผู้ เขี ย นมี ตัว อย่ า งที่ ดี เ ยี่ ย ม อยากจะขอน ามาเป็ น

ดอกเบี ้ยแพงเท่าไรไม่สนใจ บทเรี ยนมีมากจนนับไม่

แบบอย่างที่ดี คุณป. ผู้หญิงไทยวัยทางาน เธอเป็ นคน

ไหว คนไทยก็ร้ ู ก็เห็นกันนะคะ แต่ไม่มีใครสนใจจดจา

สมุท รปราการ อาชี พ แรกของเธอ คือ งานท าความ

เล่นเสียไปหาเงินมาเล่นใหม่

สะอาด ตลอดเวลาของการมาอยู่เ มื องนอก คุณป.
ทางานทุกอย่างที่มีคนมาจ้ าง ขอให้ ได้ เงิน นางทาหมด
และอย่าให้ เธอได้ พบเห็นอะไรที่จะได้ เงิน นางจาเอา
มาเป็ นอาชีพ นามาดัดแปลงเป็ นสินค้ าของตนเอง พอ
ได้ เงินก้ อน นางส่งไปเมืองไทยปลูกบ้ านให้ คนเช่า
ลูกเต้ านาง ปล่อยให้ ทามาหากินเอง เลี ้ยงเตี่ยคนเดียว
เพราะแม่ตายไปแล้ ว จนปั จจุบนั นางมีบ้านให้ เขาเช่า

ผู้หญิงไทยต้ องเลิกกับสามี ต้ องออกจากงาน ก็เพราะ

กันทังซอย
้
มีร้านทาขนมส่งเป็ นของตนเอง น้ องสาวกี่

เรื่ องเล่นการพนัน หยุดเถิด พอเถิด เล่นมาก็เยอะแล้ ว

คนเอามาเลีย้ งดูหมด ทุกคนมีงานทาเป็ นของตนเอง

ไม่เห็นว่าจะมีฐานะร่ ารวยขึน้ ชีวิตมีแต่แย่ลงๆ หยุด

ขนมที่ทาส่ง มีคนมาสัง่ มากมาย เรี ยกว่าฝี มือของนาง

เล่นวันนี ้ยังมีอนาคตนะคะ

เป็ นที่ ย อมรั บ ไปทั่ว จากคนที่ เ คยยากจนมาก่ อ น

ตัวเราเท่านัน้ ที่กาหนดชีวิต ว่าจะให้ เป็ นไปอย่างไร
จริงไหม....

ปั จจุบนั ความยากจน โบกมือลา ด้ วยความที่งานหนัก
ก็เอา งานเบาก็ส้ ู ทุกวันนี ้มีเงินเดือนหลายหมื่น
คุณป. เป็ นคนรู้คณ
ุ ค่าของเงิน ทาได้ เก็บไปหาดอกเบีย้
จากการทาของขายต่อมือต่อเท้ าไปเรื่ อยๆ การพนันขัน
ต่อ ไม่ เ คยสนใจ ท างานได้ เ ข้ า บ้ า นนอน บ้ า นช่ อ ง
สะอาดเอี่ยมอ่อง สามี พ่อแม่สามีแทบจะแบกใส่บ่า
คุณป. นี่เป็ นตัวอย่างที่ดีมากคนหนึ่ง เธอประกาศแล้ ว

“ โศกนาฏกรรมที่สุดในชีวิต
คือการใช้ เวลาทัง้ ชีวิตตกปลา
เพียงเพื่อจะพบว่ า
มันไม่ ใช่ ปลาตัวที่ต้องการ”
เฮนรี่ เดวิด โธโร
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บุหรี่ กับ เยาวชน
พ่ อแม่ ทาอะไรได้ บ้าง?
ต้ องหาเวลาเพื่อ...
 คุย และรับฟั งลูก
 พูดคุยกับลูกถึงโทษของบุหรี่ แม้ วา่ คุณจะสูบ
บุหรี่ เองก็ตาม
ส่ งเสริม...
 โดยการชื่นชม ต่อพฤติกรรม การกระทาที่ดี
 โดยการสนับสนุนและให้ กาลังใจ

ถ้ าลูกของคุณสูบบุหรี่ คุณควรจะ :
 ไม่อนุญาตให้ ลกู สูบบุหรี่ ที่บ้าน หรื อสูบต่อหน้ า
พ่อแม่
 ให้ กาลังใจและส่งเสริมให้ ลกู เลิกสูบบุหรี่
 หาความช่วยเหลือจากหน่วยงาน ศูนย์
ช่วยเหลือต่างๆ หรื อ จากแพทย์
ข้ อเท็จจริงบางประการ :
 โดยเฉลี่ย 1 ใน 5 ของคนอายุระหว่าง
15 ถึง19 ปี สูบบุหรี่
 ยาสูบเป็ นสาเหตุของการ ”เสพติด” ได้ รวดเร็ว
 ยาสูบทาลายสุขภาพทังสิ
้ ้น ไม่วา่ จะเสพใน
รูปแบบของ บุหรี่ ยาเส้ นแบบเคี ้ยว ยานัด
แบบผงสูดดม ฯลฯ
 พ่ อแม่ คือ แบบอย่างของลูก ในกรณีการสูบ
บุหรี่ ก็เช่นกัน

การปกป้อง และป้องกันเด็กๆจากภัยของควัน
บุหรี่
พ่ อแม่ ทาอะไรได้ บ้าง?
 ห้ ามสูบบุหรี่ ขณะตังครรภ์
้
 อย่ าสูบบุหรี่ ขณะมีเด็กๆอยูใ่ กล้ ๆ
 ให้ สบู บุหรี่ นอกบ้ าน (ทังคุ
้ ณและแขก) โดย
ประตูหน้ าต่างต้ องปิ ด
 งดสูบบุหรี่ ในรถ
ข้ อเท็จจริงบางประการ :
ขณะตัง้ ครรภ์ :

 การสูบบุหรี่ เพิ่มโอกาสในการแท้ งหรื อการ
คลอดก่อนกาหนดได้
 การสูบบุหรี่ สามารถชะลอหรื อระงับ
พัฒนาการของเด็กทารกในครรภ์
ในเด็กเล็ก :
 เด็กจะมีน ้าตา มากกว่าปกติเมื่อเกิดอาการ
ปวดท้ องคอลลิค(Colic) และเพิ่มความเสี่ยง
ในเรื่ อง Sudden Death
 ความระคายเคือง ตา หู จมูก คอ ทาให้ เกิด
โรคหวัด การบวมอักเสบของหูชนกลาง
ั้
โรค
หอบหืด และอาการไอ
ควันบุหรี่ เป็ นภัยร้ ายต่ อสุขภาพของเด็กๆเพราะ
ร่ างกายและอวัยวะต่ างๆของเด็กกาลังเติบโต
โดยเฉพาะอย่ างยิ่งปอด
ที่มา : Broschure von Femmes Tische, Frauen sprechen
über Gesundheit, Erziehung und Prävention
แปลโดย: ชนิกา เกียรตินนั ทน์ มาร์ แชลล์
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แด่เธอ ผูง้ ดงาม
โดย พระอาจารย์พิทยา ฐานิสสโร

ช่วงฤดูใบไม้ ผลิ ฤดูร้อน ดอกไม้ นานาพันธุ์ที่สวิตฯ
กาลังออกดอก เล็กบ้ างใหญ่บ้าง มีกลิ่นหอม ไม่มีกลิ่น
หลากสีหรื อสีเดียว ขึ ้นเองตามธรรมชาติ
หรื อมนุษย์ปลูก ต่างทาหน้ าที่ มอบความหอม สดชื่น
ให้ กบั ทุกสรรพชีวิตบนโลกใบนี ้อย่างเท่าเทีย ม ไม่เลือก
ที่รักมักที่ชงั ขึ ้นอยูก่ บั ว่า เขาหรื อเธอ พร้ อมจะรับความ
สดชื่นงดงามนันหรื
้ อไม่ และไม่เคยเปรี ยบเทียบว่าใคร
เด่นกว่าใคร ใครสวยกว่ากัน หอมหรื อไม่หอม เล็กหรื อ
ใหญ่ ยอมรั บ สภาพตามปรากฏ เพราะทุก สิ่ ง ย่อ มมี
คุณค่า และความงดงามอยู่ในตัวเองเสมอ มนุษย์เราก็
เช่นกัน ทุกคนล้ วนมีคณ
ุ ค่าในตัวเองและไม่จาเป็ นต้ อง
เปลี่ยนตัวเรา เพื่อให้ ใครมาเห็นคุณค่า เราส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญ กับ คุณ ค่า ภายนอกจนลื ม สร้ างคุ ณ ค่ า
ภายใน เราแข่งกันมี แข่งกันแต่งตัว แข่งกันอวด ฯลฯ
จนทาให้ ตวั เองเหนื่อย เพราะความหลง จิตใจพอง ดีใจ
เมื่อเขาชื่นชม จิตใจแฟบ เสียใจ ทุกข์ใจ บางทีถึงกับ
อาฆาตเมื่อเขาตาหนิ ว่าร้ าย

เราจะเหนื่อยไม่จบ ถ้ ายังให้ ความสาคัญกับคุณค่า
ภายนอกอยู่ บางคนยอมทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้ อง เพื่อให้
คนในสัง คมยอมรั บ แต่เราจะหาความจริ งใจที่แท้ ไ ม่
เจอ เพราะเรายัง ไม่ จ ริ ง ใจกั บ ตัว เอง การยอมรั บ
ตัว เองได้ อ ย่า งที่ เ ราเป็ น ไม่เ ปรี ย บเที ย บ น้ อ ยใจใน
โชคชะตา แต่ย อมรั บ ท าหน้ า ที่ อ ย่ า งถูก ต้ อ งงดงาม
สร้ างความอ่อนน้ อมถ่อมตน ช่วยเหลือ มีเมตตากรุณา
กับทุกสิ่ง ใช้ ชีวิต แต่งตัวแบบเรี ยบง่าย ขณะนัน้ เราเริ่ ม
มีคณ
ุ ค่าที่แท้ ในตัวเอง
เมื่ อ มองธรรมชาติ อ ย่ า งเข้ า ใจ เราจะไม่ ต้ อ งไป
ค้ นหาความยุติธรรม ความเท่าเทียมที่ไหน เพราะทุก
อย่างล้ วนเริ่ มจากเหตุตา่ งกัน แต่ทุกอย่างจะเป็ นธรรม
เมื่อ ยุตหิ รือหยุด ที่จิตใจ เพราะสุขหรื อทุกข์ เริ่ มต้ นที่
จิตใจ กฏแห่ งธรรมชาติ ยุติธรรมกับทุกสรรพสิ่งเสมอ
แต่เพราะเราต่างหาก ที่สร้ างความเห็นผิดไม่เข้ าใจใน
ความต่างของธรรมชาติ เพราะในความต่าง มีความ
งามที่ตา่ งกันเสมอ ในความไม่งดงามก็มีสิ่งดีงามซ่อน
อยู่เ สมอ และที่ เ ราเป็ นทุก ข์ ก็ เ พราะเราไม่ส ามารถ
ปล่อยวาง ความเห็น ความยึดมัน่ ถือมัน่ ว่าเป็ นตัวเรา
ของเรานัน่ เอง
ในประเทศที่ ไ ด้ ชื่ อว่า งดงามที่ สุดในโลกประเทศ
หนึ่งนี ้ จะมีหญิงไทยสักกี่คนที่ มีโอกาสได้ ออกเดิน ชื่น
ชมสัมผัสธรรมชาติ ที่แสนจะงดงามนี ้ เพราะการเดิน
ตามรู้ ลมหายใจอย่างมี สติ ในแต่ละย่างก้ าว จะเป็ น
การเยียวยา ความทุกข์ในอดีต ความเหงา เศร้ า โดด
เดี่ยว คิดถึงบ้ านเกิดในตนเอง ความสุขเล็ กๆ จะค่อยๆ
ปรากฏ โดยที่ ไม่ต้องซื อ้ หา และเราไม่จ าเป็ นต้ องทา
ร้ ายตัวเอง และคนที่รัก ด้ วยการพึ่งพาสิ่งเสพติด หรื อ
เล่นการพนัน เพื่อลืมความทุกข์ เพราะนัน่ ยิ่งจะทาให้
ชีวิตตกต่าและเพิ่มความทุกข์มากขึ ้น
ความสุขที่แท้ ไม่สามารถเกิดขึ ้นได้ จากจิตใจที่ไม่สงบ
แม้ จะมีทกุ อย่างตามที่ต้องการ.........
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คนสวิสมีความสุขที่สดุ .....จริงหรือ
โดย นกฮูก

จากการสารวจของนักวิเคราะห์ ตามนโยบายของ
UNO ได้ รวมรวบข้ อมูล ของ 158 ประเทศ ทั่วโลก
ระหว่า งปี ค.ศ. 2012-2014 แล้ ว ประกาศเมื่ อ ปลาย
เดื อ นมี น าคม 2015
เรี ย กรายงานนี ว้ ่ า World
Happiness Report 2015 (ครัง้ ที่ 3) โดยจัดลาดับ
ความสุข ของประเทศทัง้ หลาย สรุ ป ผลว่ า ประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นประเทศที่ คนมีความสุขที่สุดใน
โลก และ 6 อันดับแรก มีดงั นี ้คือ
1. สวิตเซอร์ แลนด์
2. ไอซ์แลนด์
3. เดนมาร์ ก (ตกมาจากอันดับ 1)
4. นอร์ เวย์
5. แคนาดา
6. ฟิ นแลนด์
ประเทศเพื่ อ นบ้ า นของสวิ ต ฯ ที่ อ ยู่ใ กล้ กัน แต่มี
ระดับความสุขห่างออกไป เช่น ออสเตรี ย ลาดับที่ 13
เยอรมันลาดับที่ 26 ฝรั่งเศสลาดับที่ 29 และอิตาลี
ลาดับที่ 50
สาหรับประเทศในเอเซีย อยูใ่ นอันดับใดบ้ าง
24. สิงค์โปร์
34. ประเทศไทย
46. ญี่ปนุ่
ไม่น่าแปลกที่คนไทยจะมีความสุขกว่าคนญี่ ปนุ่ ดู
เหมือนว่าประเทศญี่ปนจะเจริ
ุ่
ญมากกว่า แต่เพราะคน

ญี่ ปนจะมี
ุ่
ความเครี ยดสูง มีการแข่งขันในการทางาน
สูงมาก
นักวิเคราะห์ ใช้ ปั จ จัย ด้ านรายได้ ความเป็ นอยู่
การประกันสังคม อิสระ เสรี ภาพของประชากร ความ
มัน่ คงทางการเมือง สุขภาพกาย สุขภาพจิต คุณภาพ
ของระบบการศึกษา เป็ นดัชนี หรื อตัวแปรแห่งความสุข
เงินเพียงอย่างเดียวไม่สามารถดลบันดาลให้ เกิ ด
ความสุขได้ แต่ต้องมีองค์ประกอบอื่น เช่น การศึกษาที่
ถูก ทาง ทัง้ ทางโลก และทางธรรม น ามาซึ่ ง ความ
ยุติธรรม ส่งเสริ มจริ ยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริ ต สร้ าง
ความศรัทธา และรู้รักษาสุขภาพทังกายและใจ
้
เมื่อใดที่สถานการณ์ในประเทศมีความวุ่นวาย เกิด
สงคราม มีความรุ นแรง โดยทั่วไป จะสร้ างผลกระทบ
ต่อ เศรษฐกิ จ เกิ ดความไม่มั่น คง ประชากรมี อ าการ
หวัน่ ไหว ทุกข์ทน ดังเช่นประเทศลาดับท้ ายๆ ซึ่งอยู่ใน
แถบตะวันออกกลาง และอาฟริกา อันได้ แก่ ลาดับที่
153. อัฟกานิสถาน
154. รวันดา
155. เบนิน
156. ซีเรี ย
157. บุรุนดี
158. โตโก
แล้ วการจัดดัชนีความสุขเหล่านี ้ จะได้ ประโยขน์
อย่างไร จุดมุ่งหมายของ UNO ก็เพื่อสารวจและหา
ข้ อมูล มาใช้ พัฒ นาประเทศ เพื่ อการอนุรักษ์ จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติให้ เหมาะสม และได้ รับประโยชน์
สูงสุด นี่ก็สารวจกันมาเป็ นครัง้ ที่ 3 แล้ ว แต่ละครัง้ ที่ทา
การวิเคราะห์ ข้อมูลก็ ใช้ เวลาเป็ นปี ๆ ได้ มี การพัฒ นา
อะไรไปบ้ าง เพราะสงครามและปั ญหาเศรษฐกิจก็ยงั มี
อยู่ และมีทีท่าว่าจะเพิ่มขึ ้นยืดยาวอีกนาน จะเกิดอะไร
ต่อไป....
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เราควรดีใจหรื อไม่ ที่ได้ อยูใ่ นประเทศสวิตฯที่นา่ จะ
มีความสุขที่สดุ แต่สขุ -ทุกข์นนั ้ แท้ จริงแล้ วอยูท่ ี่ไหน
อีกด้ านหนึ่งของงานวิจัย เป็ นบทความจาก Time
Magazine งานวิจยั จากอเมริกา พบว่า คนที่มีความสุข
มากที่ สุ ด ในโลก คื อ พระ ในพุ ท ธศาสนา โดย
ทดสอบด้ วยการสแกนสมองพระที่ทาสมาธิ และได้ ผล
ลัพธ์ออกมาว่า "เป็ นจริง"

หลักความเชื่อของศาสนาพุทธ คือ เหตุที่ทาให้ เกิ ด
ความสุขนัน้ ก็คือ " อยู่กับปั จจุ บัน " ขณะปล่อยวาง
ได้ ในสิ่งที่เกิดขึ ้นแล้ ว ควบคุมความอยากที่ไม่มีสิ ้นสุด
อุปสรรคของความสุข ก็คือ แรงปรารถนาและตัณหา
คนเราจะมี ค วามสุข ไม่ขึ น้ อยู่กับ ว่ า "มี เ ท่ า ไร" แต่
ขึ น้ อยู่ ที่ ว่ า เรา "พอเมื่ อ ไร" ความสุ ข ไม่ ไ ด้ ขึ น้ กั บ
จานวนสิ่งของที่เรามี หรื อเราได้ ...
เราชาวไทยโชคดีท่ ีสุด ที่ เกิดในประเทศไทยซึ่ง
เป็ นประเทศที่ พุท ธศาสนาเจริ ญ ที่ สุด ในโลก อี ก ทัง้
ประเทศไทยมี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ทรงเป็ นเอกอั ค ร
ศาสนูปถัมภก และทรงเป็ นพุทธมามกะ แต่ถึงอย่างไร
ผู้สนใจธรรม สู้ผ้ รู ้ ูธรรมไม่ได้
ผู้ร้ ูธรรม สู้ผ้ ปู ฎิบตั ธิ รรมไม่ได้
ผู้ปฎิบตั ธิ รรม สู้ผ้ ทู ี่เข้ าถึงธรรมไม่ได้
มีทรัพย์มาก ย่อมมีความสะดวกมาก
มีธรรมะมาก ย่อมมีความสุขมาก

คนส่วนใหญ่มกั แสวงหาวัตถุนอกกาย เพราะคิดว่า
มันจะนาความสุขมาให้ ซึ่งอาจเป็ นแค่ความสุขชั่วครู่
หลังจากนันก็
้ ต้องแสวงหาสิ่งใหม่ วนเวียนเช่นนี ้ไม่ร้ ูจบ
แต่การทาสมาธิ ทาให้ เราเข้ าถึงความสุขแท้ จริ งอันเป็ น
นิรันดร์ ช่วยให้ เราใช้ ชีวิตสอดคล้ องกับตัวตนภายใน
ในทุกสภาพแวดล้ อมได้ อย่างมีความสุข

ยุคนี ้... การปฏิบัตธิ รรม นั่งสมาธิ ได้ กลายเป็ น
เทรนด์สุดฮิตของผู้คนในสังคม ทัง้ เด็ก วัยรุ่ น คนหนุ่ม
สาว พากันมาเรี ยนรู้ วิธีการปฏิบตั ิสมาธิ มีคนจานวน
มากขึ ้นเรื่ อยๆ ที่เล็งเห็นผลดีและประโยชน์หลายอย่าง
ของการปฏิบตั ิสมาธิ ทัง้ คนในแวดวงการศึกษา กี ฬา
บุคคลมี ชื่ อเสี ยง นักธุ รกิ จ รวมถึง หน่วยงานต่างๆทัง้
ภาครั ฐ และเอกชน ที่ หัน มาท าสมาธิ หรื อ นามาเป็ น
ส่ว นหนึ่ง ของวัฒ นธรรมองค์ก ร เพื่ อลดความเครี ย ด
เพื่อสุขภาพ และเพื่อความสุขที่แท้ จริ ง ...แล้ ว ความสุข
ของท่านอยูท่ ี่ไหนเอ่ย....
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ถามมา ตอบไป
โดย พี่หญิงไทย

ลูกจะใช้ นามสกุลใด

วันที่นาจดหมายส่ง ในกรณีที่เป็ นจดหมายลงทะเบียน
คือให้ นบั วันที่บุรุษไปรษณี ย์นาจดหมายนีไ้ ปให้ ถึงมือ
ผู้รั บ ดัง นัน้ ถ้ า จดหมายของคุณ ไปถึ ง มื อ ผู้รั บ วัน ที่ 1
ตุลาคม จึงช้ าไป ถ้ าผู้ให้ เช่ารักษาสิทธิ ของตน นั่ นคือ
สัญญาเช่ายังต้ องต่อไปอีก 3 เดือน คือ ยืดสัญญาเช่า
ไปถึงสิ ้นเดือนมกราคม
ดังนัน้ จึงแนะนาว่ า อย่ารอจนถึงวันสุดท้ ายของเดือน
แต่ควรส่งก่อนหน้ านันหลายๆวั
้
น เพื่อความแน่ใจว่า
จดหมายจะถึงมือผู้รับทันเวลาก่อนวันสุดท้ ายของเดือน

คาถาม ดิฉันและแฟนมี ลูกสาวด้ วยกัน ตอนนีล้ ูกสาว
อายุ 3 เดือน ลูกสาวใช้ นามสกุลของดิฉัน คือ “ไมเยอร์ ”
เพราะเรายังไม่ได้ จดทะเบียนสมรส แต่ถ้าเราต้ องการ
จัดการทรั พ ย์ สิน อย่ างไร ถ้ าสามี เสี ย ชี วิต ที่
จดทะเบียนสมรส ลูกจะใช้ นามสกุล ของใคร แฟนใช้
ประเทศไทย
นามสกุล “ดีนเนอร์ ”
คาถาม สามีเสียชีวิตที่ประเทศไทย โดยที่สามี มีบญ
ั ชี
คาตอบ ในกรณีที่จดทะเบียนสมรสแล้ ว แต่ละฝ่ าย
ธนาคารที่ประเทศไทยด้ วย ดิฉันจะต้ องทาอย่างไร จึง
ยังคงใช้ นามสกุลเดิมของตน สามารถจะเลือกให้ ลกู ใช้
จะสามารถถอนเงินนันได้
้
นามสกุลของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง ให้ คงใช้ “ไมเยอร์ ” ต่อไป
คาตอบ ถ้ าบัญชีธนาคารนันมี
้ ชื่อของสามีผ้ เู ดียว ไม่มี
หรื อ ขอเปลี่ยนนามสกุลตามบิดา คือ “ดีนเนอร์ ” ก็ได้
ทายาทคนอื่ น อาจใช้ ทะเบี ย นสมรส ไปแจ้ งที่
ลู ก คนแรกใช้ นามสกุ ล ใด ลู ก คนต่ อ ไปจะต้ องใช้
ธนาคาร แต่ธ นาคารอาจจะขอหลัก ฐานว่ า เราเป็ น
นามสกุลนันด้
้ วย แต่ ถ้าหลังจดทะเบียนสมรสแล้ ว ทัง้
ทายาทเพียงผู้เดียวด้ วยละมัง
สองฝ่ ายเลือกใช้ นามสกุลเดียวกัน ลูกจะใช้ นามสกุล
- ถ้ าสามีทาพินยั กรรมไว้ ก็ไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมคะ แต่ถ้า
นันด้
้ วย
ไม่มีพินยั กรรม ไม่มีหลักฐานการเป็ นทายาท จะต้ องไป
หมายเหตุ ณ วันที่บิดามารดาจดทะเบียนสมรส ถ้ า
ร้ องศาล ขอให้ แต่ง ตัง้ เราเป็ นผู้จัดการมรดก แล้ วนา
ลูกอายุครบ 12 ปี ในการขอเปลี่ ยนนามสกุล ของลูก
หลักฐานไปแสดงที่ธนาคาร เพื่อขอเบิกเงิน
จะต้ องได้ รับความยินยอมจากลูกก่อน
หลักฐานว่ าเป็ นผู้จัดการมรดกจากศาล สามารถใช้
ผมส่ งจดหมายยกเลิกสัญญาเช่ าช้ าไปไหม
ในการจัดการทรัพย์สินทังหมด
้
ทังบั
้ ญชีธนาคาร บ้ าน
คาถาม ตามสัญญาเช่าบ้ าน เขียนไว้ ว่า สามารถขอ
ที่ดนิ และอื่นๆ
ยกเลิกสัญญาเช่าได้ ล่วงหน้ า 3 เดือน ก่อนสิน้ เดือน
จึงขอแนะนา เพื่อนๆ เกี่ยวกับบัญชีธนาคาร ดังนี ้
ธั น วาคม (ก่ อ น 31 ธั น วาคม) ผมส่ ง จดหมาย
1. ขอให้ สามีใส่ชื่อ เราสองคนร่วมกันในบัญชี สามารถ
ลงทะเบี ย น ที่ ส านั ก งานไปรษณี ย์ เมื่ อ วั น ที่ 29
เบิก-จ่ายได้ ทงสองคน
ั้
กันยายน (วันจันทร์ ) จดหมายนี ้ถึงมือผู้ให้ เช่าเมื่อวันที่
2. ทาบัตร ATM สองใบสาหรับเราสองคน
1 ตุลาคม (วันพุธ) ผมส่งจดหมายช้ าไปใช่ไหมครับ
ทังนี
้ ้ไม่วา่ ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งเสียชีวิตไปก่อน อีกฝ่ ายจะได้
คาตอบ ใช่แล้ วค่ะ ในกฏหมายสัญญาเช่าบ้ าน จะนับ
ไม่มีปัญหาในการเบิกเงินมาใช้ สอย นะคะ.....
เวลา 3 เดือน คือ วันที่จดหมายถึงมือผู้ให้ เช่ า ไม่ใช่
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บันทึกผ่านกาลเวลา
โดย ก. ไตรคา

งานวันสังสรรค์ครอบครัวหญิง ไทยเกิดขึ ้น เป็ นครัง้ แรก
เมื่อปี 2006 จากการจุดประกายของดิฉันและคุณวานี
ไคเซอร์ สมาชิกขาประจาของสมาคม จากความคิด
ที่ ว่า “สมาคมนี ท้ าแต่เ รื่ อ งวิ ช าการ น่า จะมี วัน เบาๆ
บ้ า ง” รู ป แบบของงาน คื อ การจัด ให้ ครอบครั ว มา
รับประทานอาหารร่ วมกัน ซึ่งจัดขึ ้นทุกปี ในวันอาทิตย์
สัปดาห์แรกของเดือนกันยายน จุดประสงค์ คือ เรา
ต้ องการให้ วนั นี ้ เป็ นวันว่างที่คนในครอครัวจะได้ มาทา
กิจกรรมร่วมกัน ปี แรกสมาชิกต่างก็ขนสามีและหอบลูก
มาร่วมกิจกรรม
ปี 2007 เนื่องจากปี แรก มีเด็กๆมาร่วมงานมากกว่า 20
คน เพื่อไม่ให้ เด็กเบื่อ เราจึงมีกิจกรรมการละเล่นแบบ
ไทยๆ ซึ่งเด็กลูกครึ่งไม่เคยเห็นมาก่อน เช่น สะบ้ า เป่ า
กบ หมากเก็บ มอญซ่อนผ้ า อีกาฟั กใข่ หมากอี่ ชักสนุก
กันใหญ่ทงเด็
ั ้ กและผู้ใหญ่
ปี 2008 ปรั บ แนวทาง โดยการเชิ ญ จิ ต แพทย์ จ าก
เมืองไทยมาสัมมนาในหัวข้ อ “อยูอ่ ย่างไรให้ มีความสุข”
ปี 2009 เสริ ม ความรู้ ด้ วยการเชิ ญ จิ ต แพทย์ จ าก
เมืองไทย มาบรรยายในภาคบ่ายอีกครัง้ เรื่ องอาหารไม่
ต้ องห่วงคุณวานี เธอก็ปิง้ ๆย่างๆไว้ บริ การ คุณยุพาพร
(ทาลาบ) น้ องเก๋ (กอบกุล) ทาพะโล้ และสมาชิกทุกคน
ต่างก็แสดงฝี มือไม่แพ้ กนั

ปี 2010 เลี ้ยงส่งท่านทูตชัยยงค์ สัจจิพานนท์ ปี นี ้เริ่ มมี
ร้ องราทาเพลง มีคาราโอเกะ บางคนก็ร้องเพลงจริ งๆ
ส่วนบางคนก็ตะโกนเพลง และเต้ นกันสนัน่ หวัน่ ไหว
ปี 2011 จัด เวิ ร์ ค ช็ อ ป การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป่ วยในกรณี
ฉุกเฉิน และสาธิตการใช้ ผ้าปิ ดจมูกให้ ถูกต้ อง เพราะมี
การระบาดไข้ ห วัด นก เลี ย้ งส่ ง คุณ วรรณา สุด จิ ต ร
ข้ าราชการสถานทูต คาราโอเกะและแดนซ์กระจาย
โครงการแลกเปลี่ยนหนังสือกันอ่าน
ปี 2012 เสริ มจากกิ จกรรมการกิน ด้ วยหัวข้ อ “ไม่ไ ด้
ดัง่ ใจ แต่ไ ม่เครี ยด“ โดยจิตแพทย์ จากเมื องไทย ปี นี ้
คุณเพ็ญศิริรัตน์ Mosimann หรื อเป็ นที่ร้ ูจกั กันในนาม
เพ็ ญ พริ ง้ มาแสดงฝี มื อ การท าอาหารที่ ย ากๆ คนกิ น
พร้ อมเสมอ ทามาเลยไม่เคยปฏิสธ
ปี 2013 หั ว ข้ อ “สุ ข ใจในต่ า งแดน ชี วิ ต คู่ สู่ ส อง
วัฒนธรรม” โดยจิตแพทย์นางสาวไทย
ปี 2014 เลี ้ยงส่งคุณสุชา มึลเลอร์ เจ้ าหน้ าที่สถานทูต
เริ่ มนาการแสดงของเด็ก มาเติมชีวิต ของป้าๆ ให้ มีชีวา
โดยน้ องลิซา่ ไฟเฟอร์ เด็กอายุ 6 ปี มาเดี่ยวไวโอลิน
พวกเราคงเห็ น แล้ ว ว่ า ชาวสมาคมหญิ ง ไทยฯ ได้
พยายามพัฒ นารู ปแบบการจัดงาน มี ความรู้ ควบคู่
ความบั น เทิ ง เป็ นการคื น ความสุ ข ให้ ทุ ก คนที่ ไ ป
ร่ ว มงาน นอกจากนี ้ทุ ก ๆปี พวกเรายั ง พร้ อมให้
คาปรึ กษาข้ อกฎหมาย สาหรับผู้ที่ต้องการปรึ กษาเป็ น
การส่วนตัว และในทุกปี การได้ ร้ ู จักเพื่อนใหม่ๆ เป็ น
ความประทับใจที่มีตอ่ กัน มิร้ ูลืม
ปี นี ้ เราจะมีการสาธิต การใช้ ผ้าขาวม้ าหนึ่งผืนป้องกัน
ทุกโรค อย่ าลืมนาผ้ าขาวม้ า ติดมือมาด้ วย เราจะทา
กิจกรรมนีไ้ ปพร้ อมๆกัน และคุณเพ็ญพริ ง้ จะนาเสนอ
อาหารพิเศษอะไร ต้ องไปพิสจู น์กนั เอง ส่วนอาหารปิ ง้ ๆ
ย่างๆ จากคุณวานี ก็เช่นเคยค่ะ
ถึงบรรทัดนี ้ต้ องขอขอบพระคุณทุกท่ าน ที่ไปร่วมงาน
เสมอมา พบกันวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2015 ร่ วม
ฉลองครบรอบ 10 ปี งานวันสังสรรค์ครอบครัวหญิงไทย
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ปฏิทินกิจกรรม
วันอาทิตย์ ท่ ี 6 ก.ย 2015 งานวันสังสรรค์ ครอบครัวหญิงไทย ครั ง้ ที่ 10
ที่ Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach
เนื่องในโอกาสวันพ่อ ที่ 5 ธันวาคม 2015 ขอเชิญสมาชิก และลูกๆ ของสมาชิก ร่ วมประกวดการเขียนเรี ยงความ
และวาดภาพ เรื่ อง “พ่ อของฉัน” ความยาวไม่เกิน 2 หน้ ากระดาษเอ 4 ส่งเรี ยงความ และภาพวาด ได้ ภายในวันที่
31 ตุลาคม 2015 ที่ Verein Thai Frauen für Thai Frauen, Postfach 11, 3038 Kirchlindach หรื อที่อีเมล์
saipopoo@gmx.ch สาหรับเรี ยงความ ที่ได้ รับรางวัล จะลงในวารสารรวงข้ าว ฉบับเดือนธันวาคมนี ้
และภาพวาด จะได้ ขึ ้นปกของวารสาร และมีรางวัลให้ ด้วยนะคะ
.......................................................................................ตัดตามรอยปรุ.............................................................................

ใบสมัครสมาชิก
สมาคมหญิงไทยเพือ่ หญิงไทย ในสวิตเซอร์แลนด์
ชื่อ.........................................................................นามสกุล.................................................................
ชื่อคูส่ มรส...............................................................ที่อยู.่ .(ถนน,เลขที่).................................................
เมือง......................................รหัสไปรษณีย์............โทรศัพท์............................................................
อีเมล์.......................................................................
ลายมือชื่อ................................................................วันที่........................................................................
โปรดส่งใบสมัครนี ้ ไปที่ Verein Thai Frauen für Thai Frauen, Postfach 11, 3038 Kirchlindach
โปรดสัง่ จ่ายที่ PC Konto: 87-677365-7
IBAN : CH26 0900 0000 8767 7365 7
ค่าบารุงสมาชิก รายบุคคล กลุม่ ชมรม ห้ างร้ านและองค์กรต่างๆ ปี ละ 50 ฟรังค์สวิส
ท่านจะได้ รับวารสารรวงข้ าว 3 ฉบับต่อปี เข้ าร่วมสัมมนา ร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมทังได้
้ รับข้ อมูลความรู้ตา่ งๆ โดยมี
ค่าสมาชิกเป็ นรายได้ ที่สมาคมฯ นามาใช้ ในการจัดทาเอกสาร และกิจกรรมต่างๆสาหรับสมาชิก
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เจ้าดอกไม้เอย
ดอกไม้ ไทย ช่างงดงาม ยามแสงส่อง เมื่อแสงต้ อง เผยอกลีบ เจ้ าสยาย
ยามฝนสาด ชะโลมอิ่ม พริม้ เพราพราย ภมรมิวาย โลมไล้ เจ้ า เช้ ายันเย็น
ครัน้ พายุ โหมกระหน่า สาราญเหือด
ทังโศกเศร้
้
า เกือบบ้ า ล้ าอาดูรย์

เจ้ าแทบเลือด อกกระอัก รักมลายสูญ
ทุกสิ่งสูญ มิเหลือใคร ให้ เมตตา

ปั ญหาเกิด ดอกไม้ ไทย ใจไหวหวัน่
โอบกอดกัน และกันไว้ ยามละเมอ

จึงร่วมกัน ลุกขึ ้นยืน ยื่นมือเสนอ
ยามใจเพ้ อ พร้ อมจะส่ง ใจถึงใจ

ตังก่
้ อเกิด หญิงไทย เพื่อเพื่อนหญิงฯ
เฝ้าช่วยเหลือ แนะทางออก หาจนเจอ

อุดมการณ์ แน่แน่วจริง ไม่มีเผลอ
ฉันกับเธอ ในวันนี ้ มีพลัง

ช่วยส่งเสริม ความรู้ คูม่ ือชีวิต
เพิ่มศักยภาพ หญิงไทยใจ เบิกบาน

เข้ าใจสิทธิ์ กฎหมายใหม่ หลายสถาน
อยูส่ ราญ ก่อประโยชน์ ต่อสังคม

จากวันนัน้ สิบหกปี ที่ผนั ผ่าน
อันดอกงาม ศรี สมร ประดับกรวย

เหมือนวันวาน ยังอุน่ อบ ด้ วยดอกสวย
โชคอานวย บุญเกื ้อ เหลือพลัง

กรวยแจกัน ประดับด้ วย ดอกไม้ หอม
กุวลั ยา อรัญญา มาเคียงกัน

จารี ย์พร้ อม เสริมเด่น เช่นเสกสรร
เสริมใจมัน่ ดัง่ กรวยดอก อนันตราคา

อีกกุหลาบ พรพรรณ กัลยา ฟิ งค์
เพื่อหญิงไทย สุขสดชื่น ในทุกครา

ญาณพัชยิ่ง ขยันงาน การจัดหา
ดอกไม้ กล้ า ในต่างแดน แทนคุณแผ่นดิน.

ญ.ญาดาวดี
22 พฤษภาคม 2558
ปารี ส ฝรั่งเศส
บทกลอนนี ้ แต่งขึ ้นในโอกาส ที่สมาคมหญิงไทย เพื่อหญิงไทย ฉลองอายุครบ 16 ปี
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รายงานการประชุมสามัญประจาปี
วันเสาร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2558 / 2015 เวลา 16:00 – 21:00 น.
สถานที่ประชุม Kipferhaus, Dorfstrasse 9, 3032 Hinterkappelen, Bern
ผู้เข้ าร่วมประชุมสามัญประจาปี มี 26 ท่าน
1. คุณอรัญญา อูดรี ผู้ดาเนินรายการประชุม กล่าวต้ อนรับผู้เข้ าร่วมประชุม และเชิญคุณจารี ย์ กล่าวสรุปการทางาน
การทากิจกรรมต่างๆของสมาคม และสรุปรายงาน การประชุมของปี 2014 โดยมี คุณ จงกล ชมุซ (Schmutz) และ
คุณ เตือนจิตต์ เยอร์ ก เป็ นผู้นบั คะแนน ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี 2014
2. คุณอรัญญา รายงานงบดุลของปี 2014 โดยมียอดเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
จานวน 29,115.53 สวิสฟรังค์และที่ประชุมมีมติยอมรับเป็ นเอกฉันท์
3. การเลือกตังกรรมการชุ
้
ดใหม่ ตามมติที่ประชุมมีดงั นี ้
ประธาน
คุณจารี ย์
เคลเลอร์ คีรีโต
รองประธาน
คุณกุวลั ยา
รี เดอร์
เหรัญญิก
คุณอรัญญา อูรดี
และคณะกรรมการแต่งตังมี
้ ดงั นี ้
คุณกุหลาบ ไทรโพธิ์ภู่
บรรณาธิการวารสารรวงข้ าว
คุณพรพรรณ เวงเงอร์
ทะเบียน
คุณกัลยา ฟิ งค์
ประชาสัมพันธ์
และ คุณญาณพัช ดินเน่ เลขานุการ
ผู้ตรวจสอบบัญชีชาวสวิส คือ คุณ Chantal Coppex
ผู้ตรวจสอบบัญชีชาวไทย คือ คุณชนิกา เกียรตินนั ทน์ มาร์ แชลล์
4. คุณจารี ย์ กล่าวถึงแผนงานของสมาคมฯ ในปี 2558 / 2015 ดังนี ้
- การประชาสัมพันธ์ หนังสือคูม่ ือ”เส้ นทางสูส่ วิตเซอร์ แลนด์”
- การเข้ าร่วมงานเทศกาลไทย จัดโดยสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงเบิร์น ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558
- การจัดงานสังสรรค์ครอบครัวหญิงไทย ในวันที่ 6 กันยายน 2558
- การร่วมงานกับหน่วยงานต่างๆ
5. กิจกรรมภาคค่า งานฉลองครบรอบ 16 ปี เริ่มเวลา19:00 น. โดย ฯพณฯ เอกอัครราชฑูต นายเฉลิมพล ทันจิตต์
กล่าวเปิ ดงานและเปิ ดตัวหนังสือ “เส้ นทางสูส่ วิตเซอร์ แลนด์” ฉายวิดีทศั น์ ความเป็ นมาของสมาคมฯ ตามด้ วยการ
แสดงไวโอลิน จากน้ องอรุโณทัย ลิซา่ ไฟเฟอร์ หลังจากนันคุ
้ ณจารี ย์ คุณกุวลั ยา และคุณอรัญญา ได้ ยกตัวอย่างบาง
ตอนของหนังสือมาเล่าให้ สมาชิกฟั ง และฟั งเพลงไพเราะจากคุณ Heinz Hirschi ต่อด้ วยการจับฉลาก และปิ ดท้ าย
ด้ วยการแสดงเซิ ้งกระติบ๊ จากคุณนาตาลี เลมันน์ และคุณนภาพร วัลเทอร์
ผู้บนั ทึกการประชุม ญาณพัช ดินเน่ (เลขานุการสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย ในสวิตฯ)
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