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บทบรรณาธิ การ
สวัสดีคะ่ ท่านผู้อา่ นที่รัก
รวงข้ าวฉบับ “วันพ่อแห่งชาติ” 5 ธันวาคม ปี นี ้ เราได้ จดั ให้ มี กิจกรรมการประกวด
การเขียนเรี ยงความ และวาดรู ป ในหัวข้ อ “พ่อของฉัน” ซึ่งได้ รับความร่ วมมือเป็ น
อย่างดีจากสมาชิก และบุตรหลานตัวน้ อยๆ ส่งผลงานเข้ ามาร่ วมสนุกกัน ทาให้
ป้ าๆ ชาวหญิ ง ไทย เป็ นปลื ม้ ไปตามๆกัน เราได้ อาจารย์ สุรี รั ต น์ ณิ ช าพัฒ น์
อาจารย์หวั หน้ าภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มาเป็ นผู้ตดั สินการเขียนเรี ยงความ และผู้ตดั สินวาดภาพ คือ คุณอัญชัญ เฮียร์ ลิ่ง
(ครู ต้อม) ครู สอนวาดภาพ และอีกหลายบทบาทหน้ าที่ จากเครื อข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศเยอรมนี( NTO)
ขอขอบคุณอาจารย์ ทังสองท่
้
าน มา ณ ที่นี ้ และที่สาคัญ ขอขอบคุณนักเขียนทุกท่าน ที่ส่งผลงานเข้ าประกวด และ
นักวาดภาพตัวน้ อยๆ ในวันนี ้ ที่อาจจะเป็ นจิตรกรผู้ยิ่งใหญ่ในวันข้ างหน้ า ก็เป็ นได้ ใครจะไปรู้ ติดตามงานของพวก
เขาได้ ตงแต่
ั ้ หน้ าปกค่ะ
โดยส่วนตัวเห็นว่า การสอนลูกเรื่ องวันพ่อ เป็ นการปลูกฝั งให้ เด็กเป็ นคนดี มีคณ
ุ ธรรมและมีความกตัญ ญูกตเวที ต่อผู้
มีพระคุณ สาหรับพวกเราชาวไทย นัน่ คือ พระมหากษัตริ ย์ไทย ผู้ทรงมีพระมหากรุ ณาธิคณ
ุ นานัปการต่อประชาชน
ชาวไทย และพ่อผู้ให้ กาเนิด ซึง่ เลี ้ยงดูเรามา แล้ วใครหนอ จะเป็ นผู้สอนเด็กๆ เหล่านี ้ ได้ ดีที่สดุ ถ้ าไม่ใช่คณ
ุ พ่อ คุณแม่
ชาวไทยทังหลาย
้
เราจึงสอบถามไปยังคุณแม่สาวไทย สมาชิกของสมาคมหญิง ไทยฯ ให้ ช่วยสอบถาม คุณลูก ลูกครึ่ง
ไทยทังหลาย
้
ว่ารู้จกั วันพ่อกันมากน้ อยแค่ไหน ติดตามความน่ารักของเด็กๆ ได้ จากเรื่ อง“จากคุณลูก ถึงคุณพ่อ” ค่ะ
คอลัมน์กฏหมายน่ารู้ ฉบับนี ้เหมาะสาหรับผู้ที่กาลังคิดว่า จะแต่งหรื อไม่แต่งดี เรามีข้อเปรี ยบเทียบให้ เห็น ช่วยในการ
ตัดสินใจ ถึงแม้ การตัดสินใจนัน้ จะไม่ใช่มาจากเราคนเดียวก็ตาม และการจากตายของคนอันเป็ นที่รัก เป็ นสิ่งที่ไม่มี
ใครต้ องการ แต่เมื่อเกิดขึ ้น เราจึงควรได้ ร้ ูถึงสิทธิ และหน้ าที่ ที่เราพึงมี พึงได้ รวมทังการจั
้
ดการกับสิ่งต่างๆ ได้
คอลัมน์สรรหามาเล่า ด้ วยความที่พวกเรา มีการใช้ สื่อออนไลน์กันมากขึ ้นและมากขึ น้ เรื่ อยๆ จึงมีเรื่ องราวการเตือน
ภัยจากการใช้ สื่อนี ้ มาฝาก รวมทังมารยาทที
้
่น่าสนใจใคร่ ร้ ู เพราะตอนนี ้ใครๆ ก็ใช้ เฟส(บุค )กันทังนั
้ น้ และเรื่ องเล่า
จากนักเขียนหน้ าใหม่ มหาบัณฑิต หมาดๆ จากรัว้ มหาวิทยาลัยในสวิตฯ เชิญติดตามเรื่ องราวการเรี ยนเมื่ออยู่ในวัยที่
เป็ นป้า ลีลาการเขียนเป็ นอย่างไร คงต้ องไปอ่านกันดูนะคะ นอกจากนี ้ยังมียงั มีสาระน่ารู้มากมายในเล่มค่ะ
และท้ ายสุดนี ้ ขอเชิญชวนให้ สมาชิกทุกท่าน ลองย้ อนมองหาประสบการณ์ดีๆ กับสิ่งต่างๆที่ผา่ นมาในชีวิต ที่ควรค่า
แก่การฉลอง สาหรับการส่งท้ ายปี เก่า ต้ อนรับปี ใหม่ ที่จะถึงนี ้นะคะ
กุหลาบ ไทรโพธิ์ภู่
(saipopoo@gmx.ch ส่งเรื่ องราว คาติชม กันมาได้ คะ่ )
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สารจากประธาน
สวัสดีคะ่ เพื่อนชาวไทยทุกคน
ได้ มาพบกันอีกครัง้ ในรวงข้ าวฉบับเดือนธันวาคม 2558 นี ้ ผ่านทางลายลักษณ์อกั ษรของวารสารนี ้
บางคนก็ได้ คยุ กันทางอิเมล์ หรื อเฟสบุค บางคนก็ได้ ยินเสียงมาตามสาย กับหลายคน เราได้ เจอหน้ า
เจอตากันบ้ างในกิจกรรมต่างๆ แต่ทงหลายทั
ั้
งมวล
้
ก็เพื่อแบ่งปั นความสุขให้ แก่กนั รวมถึง
แบ่งปั นประสบการณ์ ที่เน้ นด้ านการใช้ ชีวิตในแดนไกล การเป็ นอยูอ่ ย่างมีสขุ เริ่มต้ นที่ตวั เอง
เมื่อตนเองมีความสุข แล้ วจะมีวิธีการอย่างไร จึงสามารถแบ่งปั นให้ คนข้ างเคียงในครอบครัว
ไม่วา่ จะเป็ นสามี ภรรยา และลูก รวมถึงการเผื่อแผ่ไปถึงเพื่อน ถึงชุมชนรอบข้ างได้
ถ้ าอยากให้ แต่ไม่มีจะให้ จะเป็ นไปได้ อย่างไร อยากให้ น ้า แต่ไม่มีน ้า อยากให้ ความสุข แต่ไม่มีความสุข
อยากให้ เมตตา แต่ไม่มีเมตตา เหนืออื่นใด เรี ยนรู้ ที่จะให้ ตวั เองก่อน แล้ วจะมหัศจรรย์วา่ คนรอบข้ าง
สามารถรับรู้และเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน แม้ วิชาความรู้ ทังวิ
้ ชาชีพและทัว่ ไป ที่จะใช้ ในการปรับตัว
เพื่ออยูอ่ ย่างเป็ นสุข ในต่างบ้ านต่างเมือง เมื่อเราช่วยตัวเองให้ มีความเข้ มแข็งในทุกกิจที่ควรทาได้ แล้ ว
จึงจะสามารถช่วยผู้อื่นได้ อย่าท้ อถอย ในการเริ่มต้ นที่จะสร้ างฐานตนเองให้ เข้ มแข็ง ช่วยตนเองได้
จงเชื่อมัน่ ในตัวเองว่าเราทาได้ ส่งกาลังใจมาให้ ทกุ คนที่กาลังก้ าวเดินตามครรลองของชีวิตนี ้
ในโอกาสใกล้ จะถึงวันขึ ้นปี ใหม่ ขอคุณพระรัตนตรัยปกป้องคุ้มครองเพื่อนๆทุกคน และอานวยพร
ให้ ประสบความสุข ความสาเร็จในสิ่งที่ปรารถนา โดยทุกประการ
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วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็ นอีกวัน ที่ชาว
ไทยให้ ความสาคัญ เพราะเป็ นวันพ่ อแห่ งชาติ เป็ นวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงของปวงชนชาวไทย
ซึ่งจัดขึ ้นเป็ นครัง้ แรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช
2523 โดยคุณหญิงเนื ้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้
อาสาสมัครและช่วยการศึกษาเป็ นผู้ริเริ่ม
วัตถุประสงค์ ของการจัดวันพ่ อแห่ งชาติ
ที่คณะผู้ริเริ่มกาหนด คือ
1. เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้ าอยูห่ วั
2. เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของ
พ่อที่มีตอ่ ครอบครัวและสังคม
3. เพื่อให้ ลกู ได้ แสดงความกตัญญูตอ่ พ่อ
4. เพื่อให้ ผ้ เู ป็ นพ่อสานึกในหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ของตน
ปี นีช้ าวหญิงไทยได้ เชิญชวนให้ สมาชิก และ
ผู้สนใจส่งเรี ยงความเข้ าประกวด เพราะการเขียน เป็ น
หนทางหนึ่งในการสื่อสาร ให้ เราตระหนักและระลึกถึง
ความดี และความรักของพ่อที่มีตอ่ เรา และต่อไปนี ้คือ
เรี ยงความที่ได้ รับรวงวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ

เรียงความวันพ่อ รางวัลชนะเลิศ
เรื่อง “พ่อของฉัน”
โดย เพ็ญศิริรัตน์ สีสม โมสิมนั น์

หากประเมินค่าของพ่อแม่จากกระแสของโลก
จะเห็นว่าพ่อแม่สมัยนี ้ต้ องทุ่มเทเรี่ ยวแรงเกือบทังชี
้ วิต
เพื่อที่จะเลี ้ยงลูกให้ เติบโต เอาใจใส่ดแู ล ขวนขวายหา
สิ่ง ที่ดีให้ แก่ลูก ทัง้ ที่ บางเรื่ องเป็ นเรื่ องที่ หาประโยชน์
ไม่ได้ ต่างกับพ่อแม่สมัยก่อนที่มีแนวทางการสอนลูก
ด้ ว ยวิ ธี อี ก แบบหนึ่ง คือ ให้ การศึก ษา สอนให้ ร้ ู จัก วิ ธี
ทางาน หาอาหาร และรักษาตัวให้ รอดพ้ นจากอันตราย
ต่างๆ เช่นเดียวกับพ่อของฉัน
พ่อได้ จากฉันไปแล้ วกว่า 22 ปี ถ้ าพ่อยังมีชีวิต
อยู่ ตอนนีก้ ็ จะอายุไ ด้ 98 ปี ตลอดชี วิตพ่อทาบุญ ทา
ทาน มิ ไ ด้ ข าด พ่อ เกิ ด เมื่ อ วัน ที่ 3 พฤศจิ ก ายน พ.ศ.
2460 ที่จงั หวัดนครราชสีมา เป็ นบุตรชายคนที่ 3 ของ
ครอบครั ว ชาวนา อายุไ ด้ ไ ม่ ถึ ง 20 ปี พ่ อ ก็ บ วชเป็ น
สามเณรที่บ้านเกิด และเดินทางไปจังหวัดมหาสารคาม
เพื่อเล่าเรี ยน และบวชเป็ นพระในเวลาต่อมา เรี ยนจบ
ได้ เปรี ยญ ขณะที่ บวชพ่อจ าพรรษาอยู่ที่บ้านเขวาไร่
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อาเภอโกสุมพิสัย จัง หวัดมหาสารคาม บ้ านเกิดของ
ศิล ปิ นแห่ง ชาติ สาขาวรรณกรรม ศาสตราจารย์ แสง
จัน ทร์ ง าม (นามปากกาธรรมโฆษ ผู้ป ระพัน ธ์ เรื่ อ ง
พระเรวัตะและนางลีลาวดี นิทานธรรมอันโด่งดัง และ
ท่านยังเป็ นพี่น้องกับแม่ของฉันด้ วย) ในตอนนันพ่
้ อเป็ น
ครูของพระและฆราวาส และพ่อยังเป็ นพระนักเทศน์ มี
ชื่อเสียงโด่งดัง ในแถบจัง หวัดขอนแก่น มหาสารคาม
ร้ อยเอ็ด และอีสานใต้ มีลกู ศิษย์มากมาย
เพราะพ่อเป็ นพระนักเทศน์และรับกิจนิมนต์ไป
แทบทุกจังหวัดในภาคอีสาน จึงได้ พบกับแม่ และคงจะ
เป็ นด้ ว ยบุพ เพสัน นิ ว าสกัน เมื่ อ พ่อ ลาสิ ก ขาบทก็ ไ ด้
แต่งงานกับแม่ เล่ากันว่าเพราะพ่อมีลูกศิษย์มากมาย
และแม่ก็เป็ นลูกหลานของผู้มีอนั จะกิน งานแต่งงานจึง
ใหญ่โตมาก มีการแห่ช้าง แห่ม้าด้ วย พ่อแม่ของฉันมี
บุตรธิดารวมทังสิ
้ ้น 8 คน
หลัง จากแต่ง งาน พ่ อ ได้ พ าแม่ ย้ ายมาอยู่ ที่
จังหวัดบุรีรัมย์ มาทาอาชีพเกษตรกรรมและค้ าขายของ
ป่ า ในเวลานัน้ พ่อเองก็ ไ ด้ จับจองที่ ดินไว้ เ ป็ นจ านวน
มาก พ่ อ ท างานหนัก และเป็ นคนที่ มี ค วามเป็ นผู้น า
ยุติธรรม พ่อส่งลูกๆ เรี ยนหนังสือหมดทุกคน ในสมัย
นัน้ ที่บ้านไม่มีโรงเรี ยน พี่ๆ ต้ องไปเรี ยนที่ในเมือง ลูก
ชายไปเรี ยนโรงเรี ยนใกล้ วัด และใช้ วดั เป็ นที่อาศัย ปิ ด
ภาคเรี ยนจึงจะได้ กลับบ้ าน มาช่วยพ่อแม่ ทานา ทาไร่
ส่ ว นฉั น เป็ นผู้ หญิ ง คนเดี ย วในบ้ า น พอเรี ย นจบชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 4 พ่อก็ส่งฉันไปอยู่กับลุง พี่ชายของ
แม่ที่ตา่ งเมือง 3 ปี ไม่เคยได้ กลับบ้ าน มีแม่ไปเยี่ยมบ้ าง
เอาข้ าว และอาหาร รวมทัง้ เงิน ไปส่งให้ บ้าง ตอนเป็ น
เด็ ก จ าได้ ว่ า อยู่ชัน้ ประถมปี ที่ 3 พ่ อ สอนให้ หุง ข้ า ว
เวลาไม่สบาย พ่อจะอุ้มขี่หลังม้ าไปอนามัย เพราะแม่มี
น้ องเล็กๆ และมีงานมาก หรื อไม่ อาจเป็ นเพราะฉันเป็ น
ลูกสาวคนเดียว พ่อจึงเอาใจใส่มากกว่าคนอื่นๆ
ฤดูเก็บเกี่ยวพ่อจะไปส่งสินค้ ากับรถ 6 ล้ อ และ
กลับมาด้ วยเงินมากมาย เอามาจ่ายลูกน้ อง และอื่นๆ

ซึ่ง ส่วนหนึ่ง เป็ นค่าเล่าเรี ยนของลูกๆ ชาวบ้ านพูดว่า
พ่ อ แม่ เ ป็ นคนโง่ ท าไมให้ ลู ก เรี ย นหมด จ้ างคนอื่ น
ทางาน มีสมบัติไร่ นามากมาย ทาไมจึงไม่ให้ ลกู ทา พ่อ
บอกว่าสมบัตินนหมดสิ
ั้
้นไปได้ แต่การให้ การศึกษานัน้
ไม่มีวนั หมด พ่อไม่เคยหยุดทางาน และเรี ยนรู้สิ่งใหม่ๆ
เกี่ยวกับการเกษตร เป็ นผู้ให้ คาแนะนา และช่วยเหลือ
กลุ่มเกษตรด้ วยกัน แบ่งแม้ กระทั่งที่ทากิน และให้ ถือ
ครองกรรมสิทธิ์ พ่อเคยขายที่ยกแปลง ครัง้ ละ 50-100
ไร่ เพื่อเป็ นเงินค่าเล่าเรี ยน ค่ากินอยูข่ องลูกๆ เวลาที่พ่อ
หาเงินไม่ทนั พ่อส่งพวกเราทุกคน ไปเรี ยนที่กรุ งเทพฯ
เช่าบ้ าน และซือ้ ให้ อยู่ในเวลาต่อมา พ่อยอมเหนื่อย
เพื่อให้ ลกู ได้ เรี ยนและมีอนาคตที่ดี
ครัง้ หนึ่งพ่อเคยได้ รับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู่หัว ในโอกาสที่ พ ระองค์เ สด็จ ฯ ยัง จัง หวัด
บุรีรัมย์ และเมื่อปี พ.ศ. 2514 ลูกชายคนโตของพ่อเข้ า
รั บ พระราชทานปริ ญญาบัต รจากมหาวิ ทยาลัย พระ
จอมเกล้ าธนบุรีที่สวนอัม พร พ่อกับแม่ได้ มีโอกาสรั บ
เสด็ จ ฯ และชื่ น ชมพระบารมี อ ย่ า งใกล้ ชิ ด เพราะ
ขณะนันมี
้ นกั ศึกษาน้ อยมาก ครัง้ ที่สองลูกชายคนที่ 6
เข้ า รั บ พ ร ะร า ช ท า น ปริ ญ ญ า ม ห าบั ณ ฑิ ต จ า ก
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั และครัง้ สุดท้ ายน้ องชาย
คนเล็กจบจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณ
ทหารลาดกระบัง พ่อได้ มีโอกาสชื่นชมพระบารมีของ
พระองค์เป็ นครัง้ ที่ 3
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พ่อบอกว่าพอแล้ ว ชีวิตของพ่อซึ่งเป็ นกระดูก
สันหลังของชาติ เป็ นสมาชิกในโครงการพระราชดาริ
(สวนป่ าพืชพรรณสมุนไพร) การทาดี และมีศีลของพ่ อ
ได้ สง่ ผลถึงลูกหลานแล้ ว สุดแล้ วแต่ใครจะถือปฏิบตั ิได้
มากน้ อย ในความรู้สกึ ของฉัน พ่อเป็ นคนดี เอื ้อเฟื อ้ จน
วาระสุด ท้ าย แม้ พ่ อ จะไม่ ไ ด้ เ ป็ นโรคร้ าย แต่ ก ารที่
ตรากตราทางานหนัก และวัยชรา พ่อล้ มและเส้ นเลือด
ในสมองแตก พ่อป่ วยได้ 5 เดือน กับ 10 วัน และจาก
พวกเราไปเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2537

พวกเราทุกคนจะไม่ลืมคาสอนสัง่ ของพ่อ ฉัน
จะดูแลน้ องๆ หลานๆ จะทาความดี แม้ จะไม่ได้ เท่าที่
พ่อ ท าก็ ตาม เพราะพ่อ คื อคนส าคัญ ของลูก คื อ แสง
สว่างส่องทางให้ ลูกเดิน คือปฏิมากร ผู้สลักเสลาชีวิต
ลูกให้ งดงาม ลูกช่างโชคดีมหาศาล เกิดชาติ ใดก็ขอให้
ฉันได้ เกิดเป็ นลูกพ่อตลอดไป
จากลูกสาวคนเดียวของพ่อ

เรียงความวันพ่อ รางวัลรองชนะเลิศ

เรื่อง “พ่อของฉัน”
โดย บุบผา โสมเขียว คาซาล

นิยามของพ่อส าหรั บฉัน “พ่อของฉันเป็ นคน
พูดน้ อย ร่างกายสูงใหญ่และแข็งแรง ขยัน ร้ องเพลงเก่ง
ทาอาหารเก่ง รักครอบครัว และเป็ นครู คนแรกของฉัน
หรื อเรี ยกว่าเป็ นต้ นแบบของฉันในทุกเรื่ อง”
ฉั น เกิ ด มาในครอบครั ว ฐานะปานกลาง
ครอบครัวเรามีอาชีพเกษตรกรรม ครอบครัวเรามีกนั อยู่
6 คน มีพอ่ แม่ พี่สาว 2 คน พี่ชาย 1 คน และฉันเป็ นลูก
คนสุ ด ท้ อง เท่ า ที่ จ าความได้ ฉั น ไม่ ค่ อ ยได้ อ อกไป
ท างานนอกบ้ า นสัก เท่ า ไร นอกจากไปพรวนดิ น ต้ น
ข้ าวโพดและพริ ก ในช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ พ่อแม่จะ
ให้ ฉันรับผิดชอบงานบ้ านเสียเป็ นส่วนใหญ่ เช่น ก่อน
ไปโรงเรี ยนตอนเช้ าต้ องปั ดกวาดถูบ้าน และตอนเย็น
เมื่อกลับมาจากโรงเรี ยนจะต้ องทาอาหารเย็นไว้ รอทุก
คนในบ้ าน ตักนา้ ใส่โอ่ง ให้ เต็ม และหลังจากนัน้ ก็ ทา
การบ้ าน ฉันเป็ นคนเดียวในครอบครัวที่ได้ เรี ยนสูงกว่า
พี่ ๆ และก็ เ ป็ นลู ก คนเดี ย วที่ เ ดิ น ทางมาอยู่ ไ กล
ครอบครัว พ่อของฉันคนนี ้เป็ นได้ ทุกอย่างเพื่อลูก ถึง
พ่อจะดูเป็ นผู้ช ายที่ ร่างใหญ่ กายา เงี ยบขรึ ม และพูด
น้ อย แต่พอเวลาพ่อมีเวลาให้ แก่ลกู ๆ พ่อจะเปลี่ยนไป
เป็ นคนละคน คื อ ร้ องเพลงให้ ลูก ฟั ง เป็ นช้ า งม้ า วัว
ควายให้ ลูกขี่หลังเล่น เล่านิทานให้ ลูก ๆ ฟั งก่อนนอน
ฉันชอบมากที่ ตอนเด็ก ๆ พ่อจะให้ พวกเราสี่คนมานัง่
ล้ อมวงกัน แล้ วฟั งพ่อเล่านิทานก่อนนอน พร้ อมกับคติ
สอนใจและมีคาถามให้ พวกเราตอบ ใครตอบได้ พ่อมี
รางวัลให้ ด้วย บางวันพ่อไปทางานได้ เงินมาจากการ
เป็ นช่างรับเหมาก่อสร้ างบ้ าน พ่อจะซื ้อขนมปั งว่าวเป็ น
ปี๊ บมาฝากพวกเราทุกคน บางวันพ่อจะปั่ นจักรยานพา
ลูก ๆ ไปเที่ยวในที่ ที่ลูกอยากจะไป เช่น ปั่ นพาพวกเรา
ไปดูงานวัดประจาปี จักรยานคันนี ้ของพ่อสามารถพา
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พวกเราทังสี
้ ่คนไปเที่ยวได้ สบาย เพราะข้ างหลังพ่อนัง่
ได้ สามคน ส่วนฉันน้ องเล็กนัง่ ตรงด้ านหน้ าของพ่อ และ
ปั จจุบนั เจ้ าจักรยานคันนี ้ก็ก็ยงั อยู่

พ่อเป็ นฮีโร่ในดวงใจของฉันเพราะพ่อเก่งเกือบ
ทุกเรื่ อง พ่อร้ องเพลงได้ ไพเราะมาก เพราะครอบครัว
ของพ่อเป็ นศิลปิ นเกือบทังบ้
้ าน พ่อทากับข้ าวได้ อร่ อย
มาก ครัง้ แรกที่พ่อสอนให้ ฉันทากับข้ าวคือ แกงฉู่ฉี่ปลา
ดุก
พ่อรักแม่และครอบครัวมาก ฉันจาได้ ว่าตอน
นั น้ ฉั น อายุ ป ระมาณ 5 ขวบ แม่ ป่ วยต้ องไปนอน
โรงพยาบาลในจัง หวัด ซึ่ ง อยู่ห่ า งจากบ้ า นเรา
พอประมาณ และพ่อต้ องไปนอนเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาล
ด้ วย ฉันและพี่ ๆ ต้ องไปอยู่กับตาและยายและน้ า ๆ
พ่อจะต้ องเดินทางไปกลับเพื่อกลับมาดูแลพวกเราและ
ไปดูแลแม่เป็ นเดือน ๆ โดยไม่เคยปริ ปากบ่นว่าเหนื่อ ย
ให้ พวกเราได้ ยินเลยแม้ แต่คาเดียว
ตอนเด็ก ๆ ฉันเป็ นเด็กที่สุขภาพไม่ค่อยดีสัก
เท่าไรและเป็ นโรคภูมิ แพ้ ด้วย เวลาอากาศเย็น ๆ จะ
เป็ นลมพิษ พ่อจะต้ องไปหาใบส้ ม ป่ อยมาต้ ม ให้ อาบ
และทุก ปี ฉั น จะมี อ าการไอเรื อ้ รั ง ซึ่ ง กิ น เวลานาน 3
เดือนเลยทีเดียว พ่อจะเป็ นคนพาฉันไปหาหมอตลอด
และครั ง้ หนึ่งฉันเคยถูกสุนัขที่ เป็ นบ้ ากัด พอพ่อทราบ
ข่าวก็ตามไปจัดการเจ้ าสุนขั บ้ าตัวนันและน
้
าส่งอนามัย
ของตาบล การที่ฉันโดนสุนัขบ้ ากัด ทาให้ ต้องเดินทาง
ไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนขั บ้ า ทุกวันหลังเลิกเรี ยนนาน

17 วัน แต่ละครัง้ ต้ องใช้ เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที
จากโรงเรี ยนไปอนามัยของตาบล พ่อก็จะขี่จกั รยานพา
ฉันไปทุกๆวัน มาวันหนึง่ พ่อติดธุระไม่สามารถพาฉันไป
ได้ พ่อบอกให้ ฉันนัง่ รถประจาทางไป แต่พอขากลับรถ
หมด ฉั น ต้ องเดิ น กลั บ บ้ านเป็ นระยะทางถึ ง 10
กิโลเมตร ฉันไม่สามารถติดต่อใครได้ นอกจากเดินให้
ถึงบ้ านให้ เร็วที่สดุ เพราะเวลานันก็
้ จวนจะพลบค่าแล้ ว
ท้ อ งฟ้ าก็ เ ริ่ ม จะมื ด ด้ ว ยความเป็ นห่ ว งของพ่ อ และ
สงสั ย ว่ า ท าไมฉั น ยัง ไม่ ถึ ง บ้ า น พ่ อ จึ ง ปั่ น จัก รยาน
มาตามหา ฉันจาความรู้สึกครัง้ นันได้
้ ดีไม่เคยลืม ฉันโผ
เข้ ากอดพ่อและร้ องไห้ ดีใจ ที่พ่อมารับ เพราะตัวเองไม่
ทราบว่า จะต้ อ งเดิน อี ก นานเท่า ไรกว่าจะถึ ง บ้ าน ทัง้
เหนื่ อย ทัง้ หิ ว และกระหายนา้ แต่ก็ไ ม่สามารถจะไป
แวะพักที่ไหนได้ เพราะระหว่างทางเดินมีแต่ท้องนา
พ่อขายวัวเพื่อนาเงินไปซื ้อโทรทัศน์มาให้ พวก
เรา พอแม่กลับมาจากทาบุญ แม่ก็จะบ่นพ่อว่าโทรทัศน์
เป็ นของฟุ่ มเฟื อย ซื ้อมาทาไม พ่อก็บอกว่าสงสารลูกที่
จะต้ อ งพากัน ไปดูโ ทรทัศ น์ ที่ บ้ า นตายาย ดูบ้ า นเรา
ดีกว่า เราจะได้ เห็นและดูไปกับลูกด้ วย
“ใครหนอรักเราเท่ าชีวัน
ใครหนอใครกันให้ เราขี่คอ
ใครหนอชักชวนดูหนังสี่จอ
รู้ แล้ วละก็อย่ ามัวรั ง้ รอทดแทนบุญคุณ”
ลูกนี ้รักพ่อดังดวงใจ
จะหาใครเทียบเท่าพ่อนี ้ได้
รักมากมายเกินที่จะเขียนบรรยาย
ตราบชัว่ ฟ้าดินสลายก็ไม่คลายรักพ่อ
รักพ่อนะ รักมากมาย รักล้ นใจ
รักทุกวัน ไม่ใช่แค่วนั พ่อเท่านัน้
จากลูกของพ่อ
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จากคุณลูก...ถึงคุณพ่อ...
โดยลาดวน
เรื่ องนี ้เกิดจากความอยากรู้ ของลาดวนเองว่าที่นี่เขามีวนั พ่อกันไหม ถามคนข้ างๆ ก็บอกว่ามี แต่ไม่ร้ ูวนั ไหน และคนที่นี่เขาก็ไม่ได้ ให้
ความสาคัญเท่าวันแม่.. อ้ าว.. อย่างนี ้พ่อก็น้อยใจแย่ซิ ลาดวนจึงฝากให้ คุณแม่สาวไทย ช่วยถามคุณลูกๆ บางคนลาดวนก็ถามเอง ไป
ดูกนั ค่ะ ว่าเด็กๆ เขาคิดอย่างไรกับคุณพ่อของเขา งานนี ้คุณพ่อจะไม่ต้องน้ อยใจ และหัวใจได้ พองโตค่ะ...

จากคุณลูก... ลาดีน่า เรเนีย มูลเลอร์ อายุ 9 ขวบ
ถึงคุณพ่อ.. อาเดรี ยน คาร์ ล มูลเลอร์ อายุ 51 ปี จาก Zizers รัฐ Graubünden
คุณพ่อในความคิดของลาดีนา่ คือ คนที่สาคัญที่สดุ คนที่ทางานหนักให้ ทกุ คนในบ้ าน พ่อตื่น
เช้ าทุกวัน บางวันก็เจอพ่อตอนเช้ าบางวันก็ไม่เจอเพราะพ่องานเยอะ พ่อทางานโรงแรมกลับ
ดึกแทบทุกวัน นานๆจะกลับบ้ านเร็ วสักครัง้ นึง พ่อช่วยแม่ทางานบ้ าน ช่วยล้ างจาน ดูดฝุ่ นและ
ทาสวน บางครัง้ ที่แม่ไม่อยูบ่ ้ าน พ่อก็จะทากับข้ าวให้ หนูกบั พี่ชายสองคน วันอาทิตย์ถ้าพ่อไม่
ไปทางานหนูจะไปว่ายน ้าตอนเช้ าๆกับพ่อเป็ นประจา เสร็ จแล้ วก็แวะซื ้อขนมปั งและครัวซองท์ กลับ
บ้ านมากินอาหารเช้ ากัน หนูรักพ่ อที่สุด หนูจะไม่ดื ้อ หนูจะตังใจเรี
้ ยน จะช่วยพ่อประหยัดเงิน โตขึ ้นหนูทางานได้ จะให้ เงินพ่อใช้ คะ่

จากคุณลูก... ดิเอโก้ โซแลนด์ อายุ 5 ปี
ถึงคุณพ่อ..โรเจอร์ โซแลนด์ จาก Olten รัฐ Solothurn
เมื่อถามเด็ก 5 ขวบว่า พ่อคือใคร เขาชี ้ไปที่พอ่ ไม่พดู อะไรต่อ เมื่อถามว่าพ่อทาอะไรใน
ครอบครัว เขาบอกว่าพ่อคือทุกอย่าง พ่อสาคัญกับเขาเพราะพ่อเล่นด้ วย จะตอบแทน
พระคุณพ่อ โดยจะเล่นกับพ่อครับ...
จากคุณลูก Aline Zufferey (น้ องอาลีน) อายุ 5 ปี
ถึงคุณพ่อ Michael Zufferey จากเมือง Bedano รัฐ Ticino
น้ องอาลีน บอกว่า รู้จกั วันพ่อค่ะ แต่บอกไม่ได้ วา่ วันที่เท่าไร รู้จกั ในหลวง เพราะ
ที่ห้องนอนของพ่อแม่มีรูปในหลวงค่ะ พ่อในความคิดของอาลีน คือคนที่สอนทา
การบ้ าน ซื ้อขนมและของเล่นให้ และจะตอบแทนพระคุณพ่อ โดยต้ องเป็ นเด็ก
ดีไม่ทะเลาะกัน ไม่พดู คาหยาบคาย เชื่อฟั งคาสอนของพ่อค่ะ
จากคุณลูก..โยนัส ยุระนัน ชะมิด อายุ 11 ปี
ถึงคุณพ่อ...เยิร์ก ชะมิด อายุ 45 ปี จากเมือง Burgistein รัฐเบิร์น
แม่บอกทุกปี ว่า วันที่ 5 ธันวาคม เป็ นวันเกิดพระเจ้ าแผ่นดิน และก็เป็ นวันพ่อของไทย
และแม่ก็บอกทุกครัง้ ว่า สาหรับพวกเราทุกวัน คือ วันพ่ อ การจะทาอะไรเพื่อพ่อ ทาได้
ทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันพ่อเท่านันครั
้ บ
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จากคุณลูก... สิรินดา คาซาล อายุ 10 ขวบ ถึงคุณพ่อ... ฮันส์ เยอรก คาซาล จากเมือง Chur รัฐ Graubünden
น้ องสิรินดาบอกว่าคุณพ่อ คือคนที่พิเศษ และสาคัญมากๆสาหรับหนู พ่อหาเงิน
มาให้ หนูและแม่ ไว้ ซื ้อของกินของใช้ และพ่อเป็ นครู ของหนูด้วย เพราะพ่อสอน
หนูทาการบ้ าน สอนเล่นดนตรี พ่อไม่เคยจากหนูไปนอนค้ างที่อื่น พ่อจะดูแลให้
หนูแปรงฟั นก่อนเข้ านอน พาหนูเข้ านอน และพ่อจะเล่านิทานให้ หนูฟังก่อน
นอน เวลาหนูไม่สบาย พ่อจะพาหนูไปหาหมอ ดูแลให้ หนูกินยา แล้ วพ่อก็พาหนู
ไปเรี ย นคาราเต้ พาหนูไ ปเที่ ย วในวัน หยุด ถ้ าแม่ไ ม่ อ ยู่บ้ า น พ่อ จะเป็ นคน
ทาอาหารให้ หนูกิน หนูจะตอบแทนพระคุณของพ่อ โดยจะเป็ นเด็กดี ไม่ดื ้อ ไม่
ซน เชื่อฟั งพ่อ และตังใจเรี
้ ยน หนูร้ ูว่า วันที่ 5 ธันวาคม เป็ นวันเกิดของในหลวง และเป็ นวันพ่อ เพราะแม่เป็ นคนเล่า
ให้ ฟัง แม่จะไปร่วมงานวันพ่อ ที่สถานทูตไทย ณ กรุง เบิร์นบ่อยๆ ที่บ้านหนูมีรูปในหลวงและครอบครัวติดไว้ ด้วยคะ
วันพ่อปี นี ้ หนูจะทาการ์ ดให้ พอ่ ของหนู และจะทาอาหารให้ พอ่ กินค่ะ
จากคุณลูก... เฮนรี่ คูนซ์ อายุ 14 ปี ครึ่ง
ถึงคุณพ่อ... โรเบิร์ต คูนซ์ อายุ 59 ปี จากเมือง Steffisburg รัฐเบิร์น
เฮนรี่ บอกว่า พ่อคือคนส าคัญ ที่ ให้ ชี วิตเรามา ปกป้องและดูแล
ครอบครัว พ่อให้ เวลา ช่วยเหลือ และเป็ นแบบอย่างที่ดีให้ กบั ลูก พ่อ
สอนและฝึ กเรา ในสิ่ ง ที่ เ ราไม่ส ามารถฝึ กจากแม่ไ ด้ และเมื่ อเรามี
ปั ญ หา สามารถปรึ ก ษาและพู ด คุ ย กั บ พ่ อ ได้ พ่ อ ช่ ว ยแก้ ปั ญ หา
เกี่ยวกับเรื่ องของผู้ชายด้ วยกัน เฮนรี่ จะตอบแทนพระคุณพ่อโดยการเชื่อฟั ง ไม่ก้าวร้ าว ไม่ทาอะไรไห้ พ่อเสียใจ กล่าว
คาขอโทษ เมื่อทาในสิ่งที่ผิด
สาหรับคนไทยแล้ ว ในหลวงท่านเปรี ยบเสมือนพ่อของประชาชนคนไทย และนี่คือที่มาของวันพ่อ ซึ่งตรงกับวันเกิด
ของในหลวงท่าน ถึงแม้ ผมจะเกิดในสวิตฯ แต่ผมก็ร้ ูจกั ในหลวง เพราะแม่ผมเล่าให้ ผมฟั ง และอ่านจากหนังสือ
จากคุณลูก.. เซลิน่า สุนิตา ชไนเดอร์ อายุ 7 ปี
ถึงคุณพ่อจ๋า... Stefan Schneider อายุ 45 ปี จาก Münchenbuchsee รัฐเบิร์น
น้ องเซลินา่ บอกว่าพ่อคือ คนสาคัญในชีวิตเหมือนแม่ พ่อทางานหาเงินมาเลี ้ยง
เซลินา่ และแม่ พาไปเที่ยวที่ตา่ งๆ สอนการบ้ าน ให้ เซลิน่าขี่คอ อ่านหนังสือให้ ฟัง
ตอนนี ้เซลินา่ อ่านหนังสือได้ แล้ ว เซลินา่ ก็อา่ นหนังสือให้ พ่อฟั ง ตังแต่
้ เซลิน่าจาความ
ได้ แม่สอนให้ ร้ ูจกั วันพ่อ ว่าเป็ นวันเกิดในหลวงของคนไทย ที่บ้านมีรูปในหลวงแขวน
ไว้ และทุกปี เซลินา่ ทาการ์ ดวันพ่อให้ พอ่ และปี นี ้ก็เช่นกันค่ะ
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จะแต่งหรือไม่แต่ง
โดย ศักดา บัวลอย

1. กฏหมายระบุ ไว้ ว่ า อย่ า งไร ระหว่ างการจด
ทะเบียนสมรส กับการอยู่ด้วยกันเฉยๆ
คู่สมรส
สิทธิของคูส่ มรสตาม ประมวลกฏมายแพ่งและพาณิชย์
ระบุไว้ อย่างชัดเจนว่า คูส่ มรสมีหน้ าที่ต้องดูแลกันและ
กัน รวมทัง้ ช่วยกัน เกี่ ยวกับค่าใช้ จ่ายภายในบ้ าน ใน
กรณี ที่มี ปัญหา คู่สมรสสามารถยื่ นคาร้ องขออานาจ
ศาล คุ้มครองสิทธินี ้ได้

เมื่ อคนสองคน รักกัน ใช้ ชี วิตร่ วมกัน ดูใจกัน
เมื่อถึงเวลาหนึ่ง คาถามอาจเกิดขึ ้นว่า เราจะแต่งงาน
หรื อไม่แต่งงานดี เราจะอยู่ด้วยกันไปแบบนี ้ ไม่ ต้อง
จดทะเบียนสมรส หรื อว่าเราควรจะจดทะเบียนสมรส
ให้ เป็ นเรื่ องเป็ นราวกันไปดี เป็ นเรื่ องที่ตดั สินใจกันยาก
ไม่ใช่เล่นทีเดียว ใช่ไหมครับ....
ผมเห็นว่า พวกเราชาวไทย ที่มาอยู่สวิตฯหลาย
คน เมื่อชีวิตคูท่ ี่ผา่ นมา ไปด้ วยกันไม่ได้ อีกต่อไป แต่เรา
มีสิทธิที่จะอยูท่ ี่สวิตฯ ได้ อย่างภาคภูมิใจ ไม่ว่าจะมีงาน
ทาที่มั่นคง ดูแลตัวเองได้ อย่างดี หรื อได้ สญ
ั ชาติสวิส
แล้ ว จึงไม่มีปัญหาในเรื่ อง สิทธิ พานัก หลายคนพบรัก
ใหม่ มาใช้ ชีวิตอยู่ด้วยกัน หลายคนอาจคิด ว่าควรแต่ง
หรื อไม่แต่งดี กับคนใหม่นี ้
ผมจึงขอนาเรื่ องราว ที่นา่ ศึกษาเกี่ยวกับ
สิทธิ ตา่ งๆตามกฏหมาย ถึงผลดีผลเสียระหว่างการจด
ทะเบี ย นสมรส เป็ นคู่ค รองที่ ถู ก ต้ อ งตามกฏหมาย
(ต่อไปจะเรี ยกว่า คู่ สมรส) กับการอยู่ด้วยกันเฉยๆ
(ต่อไปจะเรี ยกว่า คู่ ชีวิตที่ไม่ จดทะเบี ยนสมรส) ซึ่ง
ผมคิ ด ว่ า ข้ อมู ล ที่ น าบอกต่ อ กั น นี จ้ ะช่ ว ยให้ การ
ตัดสินใจง่ายขึ ้น ไปติดตามกันครับ...

คู่ชีวิตที่ไม่ จดทะเบียนสมรส
ทุกวันนี ้มีเป็ นจานวนมาก แต่ว่ายังไม่มีกฏหมายรองรับ
ถ้ าคูช่ ีวิตไม่ทาสัญญาข้ อตกลงเกี่ยวกับสิทธิตา่ งๆ กรณี
ที่เกิดความขัดแย้ งฟ้องร้ องกัน ศาลจะรับพิ จารณาไป
ตามกฏหมาย ว่าด้ วยคู่สัญญาบริ ษัทนิติบุคล และถ้ า
เป็ นเพียงความขัดแย้ งส่วนตัว สามารถขอรับคาปรึกษา
ได้ จากสานักงานให้ คาปรึกษาปั ญหาครอบครัว
2. ในกรณีท่ มี ีลูกด้ วยกัน
คู่สมรส
ถ้ าหากลูกเกิดมาระหว่างที่ยงั จดทะเบียนสมรส สามีจะ
เป็ นพ่อของเด็กโดยอัตโนมัติ ทังพ่
้ อและแม่ จะมีอานาจ
ปกครองบุตรร่ วมกัน หากกรณี ที่ค่สู มรสหย่าขาดจาก
กัน สิทธิอานาจปกครองบุตรร่วมกันนี ้ ก็ยงั คงมีอยู่ ตาม
กฏหมายใหม่ที่บงั คับใช้ ตงแต่
ั ้ วัน 1 กรกฏาคม 2014
(พ.ศ. 2557)
คู่ชีวิตที่ไม่ จดทะเบียนสมรส
พ่อของเด็กที่ไม่ได้ จดทะเบียนสมรส จะต้ องไปยื่นความ
ประสงค์ขอรับรองบุตร ณ ส านักงานทะเบียนราษฏร
เพื่ อ จะได้ รั บ สิ ท ธิ ก ารเป็ นพ่ อ ตามกฏหมาย และใน
ขณะเดียวกันพ่อแม่ของเด็ก ก็สามารถแจ้ งความจานง
ได้ ว่าต้ องการมี อานาจปกครองบุตรร่ วมกัน ถ้ าไม่ยื่น
แจ้ งความจานงพร้ อมกันที เดียวก็สามารถยื่นเรื่ องขอ
สิทธินี ้ ได้ ภายหลัง ณ สานักงานพิทกั ษ์เด็กและเยาวชน
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ในกรณี ที่ แม่ ข องเด็กปฏิ เ สธที่ จ ะให้ อี ก ฝ่ ายมี อานาจ
ปกครองบุตรร่ วมกัน ฝ่ ายพ่อ ของเด็กสามารถยื่นแจ้ ง
ความจานงได้ โดยลาพัง ต่อ สานักงานพิทักษ์ เด็กและ
เยาวชน เพื่อขออนุมตั สิ ิทธินี ้ได้

ยังมีชีวิตอยู่ จะต้ องแบ่งมรดกคนละครึ่ง กับทายาทของ
ผู้ตาย ในกรณีที่ผ้ ตู ายไม่มีบตุ ร คูส่ มรสที่ยงั มีชีวิตอยูจ่ ะ
ได้ รับสิทธิในกองมรดกเพิ่มขึ ้น คือ สามส่วนสี่(3/4)

คู่ชีวิตที่ไม่ จดทะเบียนสมรส
จะแยกกันจ่ายภาษี

คู่ชีวิตที่ไม่ จดทะเบียนสมรส
จะไม่ ได้ รั บ สิ ท ธิ ในการรั บ มรดก ถึ ง แม้ ว่ า จะอยู่
ด้ วยกันมานานกว่า 30 ปี ก็ตาม แต่การที่จะให้ คชู่ ีวิตอีก
ฝ่ ายได้ รับมรดกนัน้ จะต้ องทาพินัยกรรม หรื อสัญญา
รับมรดก โดยระบุความประสงค์ ให้ สิทธิ การรับมรดก
แก่คชู่ ีวิตที่ยงั มีชีวิตอยู่ แต่ทงนี
ั ้ ้จะต้ องคานึงถึงสิทธิส่วน
แบ่ง รั บ มรดกตามกฏหมายของบุต รและพ่อ แม่ ข อง
เจ้ าของมรดกด้ วย

4. ใครจะมีสิทธิได้ รับเงินช่ วยเหลือสังคม
สงเคราะห์ และจานวนเท่ าไร

6. สิทธิรับเงินบานาญแม่ หม้ าย จากกองทุนเงิน
สวัสดิการผู้สูงอายุ (เสาที่ 1)

คู่สมรส
เนื่องจากคู่สมรสมี หน้ าที่ ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในการขอเงินช่วยเหลือ จะคานวณงบช่วยเหลือรวมกัน
ซึ่ง ทางส านัก งานสัง คมสงเคราะห์ จ ะพิ จ ารณาจาก
รายรับและรายจ่ายของคู่สมรสรวมกัน แล้ วจึงทาการ
อนุมตั งิ บช่วยเหลือครอบครัวต่อไป

คู่สมรส
ฝ่ ายหญิง จะมีสิทธิรับเงินแม่หม้ าย ถ้ ามีบตุ รร่วมกัน
หรื อ มีอายุ 45 ปี ขึ ้นไป และได้ จดทะเบียนสมรสมา
อย่างน้ อย 5 ปี ส่วนพ่อหม้ ายมีสิทธิได้ รับเงินหม้ าย
เช่นเดียวกัน ถ้ าหากมีบตุ รร่วมกัน และบุตรอายุน้อย
กว่า 18 ปี ณ ตอนเป็ นหม้ าย สาหรับผู้ที่หย่าขาดจาก
กันแล้ ว กฏหมายยังให้ สิทธิรับเงินหม้ ายเป็ นบางกรณี
ถ้ าหากบรรลุเงื่อนไขตามที่กฏหมายระบุไว้

3. เรื่องภาษีจะทาอย่ างไร
คู่สมรส
คูส่ มรสจะจ่ายภาษีร่วมกัน โดยคานวณจากรายได้ และ
ทรัพย์สินของทังสองฝ่
้
าย

คู่ชีวิตที่ไม่ จดทะเบียนสมรส
ถึ ง แม้ ว่ า การอยู่ ด้ วยกั น เป็ นคู่ ชี วิ ต โดยที่ ไ ม่ ไ ด้ จด
ทะเบียนสมรส และกฏหมายไม่ได้ ระบุข้อบังคับไว้ ว่า
จะต้ องช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็ตาม แต่ในทางปฏิบตั ิ
การค านวณอนุ มัติ เ งิ น ช่ ว ยเหลื อ จะพิ จ ารณาจาก
รายรั บ และรายจ่ า ยของคู่ ชี วิ ต รวมกั น ถ้ าหากมี
หลักฐานแสดงให้ เห็นชัดเจนว่าการครองคูช่ ีวิตรู ปแบบ
นี ้นัน้ มีความมัน่ คงและดาเนินมาเป็ นระยะเวลานาน
5. เรื่องของมรดก
คู่สมรส
กฏหมายระบุชดั เจนว่าจะได้ รับความคุ้มครองถึงสิทธิ
ในการรับมรดก ถ้ าหากฝ่ ายหนึง่ ฝ่ ายใดเสียชีวิต ฝ่ ายที่

คู่ชีวิตที่ไม่ จดทะเบียนสมรส
ไม่ ไ ด้ สิ ท ธิ รั บ เงิ น หม้ ายจากกองทุ น เงิ น สวัส ดิ ก าร
ผู้สงู อายุ (เสาที่ 1) แต่ทงนี
ั ้ ้ มีข้อดีและเป็ นประโยชน์อยู่
บ้ าง คือ กรณี หลัง จากที่ เกษี ยณอายุการทางานแล้ ว
เพราะคู่สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสจะถูกคานวณ
เงิ น บ านาญแบบร่ ว มกั น นั บ รวมทั ง้ หมดของเงิ น
บานาญเกษี ยณอายุแล้ วทัง้ คู่จ ะได้ รั บ เงินสู งสุ ด แค่
3,525 สวิสฟรั งค์ ต่อคู่สมรส แต่ คทู่ ี่ไม่ได้ จดทะเบียน
สมรสนัน้ สามารถคาดหวัง รั บ เงิ น บ านาญเกษี ย ณ
จานวนเต็มสูงสุดต่ อคนได้ ถึง 2,350 สวิสฟรั งค์ และ
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ถ้ านับรวมกันสองฝ่ ายจะได้ รับจ านวนมากถึง 4,700
สวิสฟรังค์ทีเดียว
7. เงินบานาญแม่ หม้ าย พ่ อหม้ าย จากกองทุนเงิน
ประกันสาหรั บผู้ประกอบอาชีพ (เสาที่ 2)
คู่สมรส
คูส่ มรสที่ยงั มีชีวิตอยู่มีสิทธิที่จะได้ รับเงินบานาญนี ้ ถ้ า
มีบตุ รยังอยูใ่ นความดูแล ร่วมกัน หรื อว่ามีอายุมากกว่า
45 ปี และจดทะเบียนสมรสมาแล้ วอย่างน้ อย 5 ปี
สาหรับผู้ที่หย่าขาดจากกัน มีสิทธิรับเงินหม้ าย ได้ เป็ น
บางกรณี ถ้ าหากบรรลุเงื่อนไขตามกฏระเบียบที่ระบุไว้
คู่ชีวิตที่ไม่ จดทะเบียนสมรส
กฏหมายไม่ได้ ให้ สิทธินี ้แก่ค่ชู ีวิตฝ่ ายที่ยงั มีชีวิตอยู่ แต่
มีข้อยกเว้ นในการให้ สิทธิ รับเงินหม้ าย ถ้ าคู่ชีวิตนันอยู
้ ่
ด้ วยกันมาอย่างน้ อย 5 ปี ก่อนที่อีกฝ่ ายเสียชีวิต หรื อ
ฝ่ ายที่ยงั มีชีวิตอยู่ จะต้ องดูแลบุตรที่มีร่วมกันต่อไป
8. เงินสาหรับเด็กกาพร้ า
ถ้ าพ่ อ หรื อ แม่ ข องเด็ ก เสี ย ชี วิ ต ไม่ ว่ า ทัง้ สองจะจด
ทะเบียนสมรสกันหรื อไม่ เด็กที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี และ
บุตรที่กาลังศึกษาจนถึงอายุครบ 25 ปี บริ บรู ณ์ มีสิทธิที่
จะได้ รับเงินสาหรับเด็กกาพร้ าจากกองทุนเงินประกัน
สวัส ดิการผู้สูง อายุ (เสาที่ 1) และจากกองทุนเงิ น
ประกันสาหรับผู้ประกอบอาชีพ (เสาที่ 2)

ตลอดเวลา แต่ในกรณีที่อีกฝ่ ายคัดค้ านไม่ยอมหย่า อีก
ฝ่ ายจะต้ องรอระยะเวลาครบ 2 ปี ของการแยกกันอยู่
จึงจะสามารถยื่นเรื่ องฟ้องหย่าได้ ในกรณีที่หย่าขาด
จากกันแล้ ว อีกฝ่ ายมีสิทธิที่จะได้ รับค่าเลี ้ยงดู หลังจาก
การหย่า แล้ ว ถ้ ามี ร ายได้ ไ ม่ เ พี ย งพอที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ
ตัว เองในการด ารงชี วิ ต (ทั้ง นี ้ศ าลจะค านึ ง ถึ ง ก าลัง
ความสามารถ และความเป็ นไปได้ในการจ่ ายค่าเลี ้ยง
ดู ของฝ่ ายที ่จะต้องจ่ ายด้วย เพื ่อประกอบการตัดสิ น)
และในขณะเดี ย วกัน ศาลก็ จ ะพิ จ ารณาตัด สิ น แบ่ ง
ทรัพย์สินของคูส่ มรสและเงินฝากสะสมจากกองทุนเงิน
สวัสดิการผู้สูงอายุ ที่ค่สู มรสได้ ฝากสะสมไว้ ระหว่างที่
จดทะเบียนสมรส ให้ แต่ละฝ่ ายต่อไป
คู่ชีวิตที่ไม่ จดทะเบียนสมรส
กฏหมายไม่มีกฏระเบียบคุ้มครองไว้ เลย ถึงแม้ ว่าฝ่ ายที่
ดูแลบุตรและทางานบ้ านมาตลอดระยะเวลาที่ครองคู่
อยู่ด้วยกัน ก็ไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องขอรับเงินค่าเลี ้ยงดูใดๆ
จากอีกฝ่ ายหนึ่งได้ เลย รวมทัง้ เงินฝากสะสมในบัญชี
หรื อว่าเงินฝากในกองทุนเงิน สวัสดิการต่างๆที่มีอยู่ ก็
จะไม่ได้ รับส่วนแบ่งนี ้...
อ่านแล้ วเป็ นอย่างไรกันบ้ าง พอจะเห็นชัดเจน
ขึ ้นไหมครับว่า จะแต่งหรื อไม่แต่งดี....

9. จะเกิดอะไรขึน้ ถ้ าความสัมพันธ์ นัน้ จบลง
คู่สมรส
สามารถตกลงพร้ อมใจแยกกันอยู่ได้ ในกรณีที่มีความ
ขัด แย้ ง กัน ทัง้ คู่ส ามารถยื่ น เรื่ อ งต่ อ ศาลคุ้ม ครองคู่
สมรส ศาลจะรับพิ จารณาข้ อตกลง ถึงการแบ่งแยกที่
อยู่อาศัยของทัง้ สองฝ่ าย ตลอดทัง้ การให้ ที่อยู่อาศัย
ของบุตรและค่าเลี ย้ งดูต่างๆ หลัง จากการแยกกันอยู่
ถ้ าหากไม่ ส ามารถกลับ มาคื น ดี กั น ได้ ทัง้ สองฝ่ าย
สามารถตกลงพร้ อมใจกั น ขอยื่ น เรื่ องหย่ า ไ ด้

ที่มา: ผู้เขียน Tinka Lazarevic (ต้ นฉบับ
ภาษาเยอรมัน) 06. März 2015, นิตยสาร
Beobachter 5/2015
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สถานการณ์ แรงงานในสวิตฯ
การส ารวจล่ า สุ ด ของ Talent Shortage
Survey 2015 โดย Manpower (องค์กรใหญ่ 1 ใน 3
ของโลก ด้ านการบริ หารจัดการทรั พ ยากรบุคคล)
พบว่า 41% ของนายจ้ างในสวิตเซอร์ แลนด์ ประสบ
ปั ญหาในการสรรหา ”พนั กงานให้ ตรงกับงาน” เพื่อ
มาเติมเต็มตาแหน่งต่างๆในบริษัท ตัวเลขนี เ้ ป็ น 3% สูง
กว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้ าน เช่น
ฝรั่งเศส 29% อิตาลี 28% ส่วนเยอรมัน ย่าแย่กว่าโดย
ผลสารวจอยูท่ ี่ 46%
การส ารวจ ท าโดยการสอบถาม นายจ้ าง
จานวน 41,700 ราย ใน 80 ประเทศว่า “ท่ านประสบ
ความยากล าบากขนาดไหน ในการว่ าจ้ าง
พนักงาน เพราะผู้ สมั ครงานขาดทักษะและความ
ชานาญ“ เมื่อเทียบกับปี ที่แล้ ว (2014) และ “ตาแหน่ ง
ใดที่หาบุคลากรยากที่สุด”
ต าแหน่ง ที่ ห าบุค ลากร ที่ มี ทัก ษะและความ
ชานาญเหมาะสมยาก ดังแสดงให้ เห็นตามตาราง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Skilled Trade
ผู้จดั การ/ผู้บริ หาร (Management/Executive)
พนักงานตัวแทนขาย
พนักงานบัญชี และ การเงิน
เลขา รี เซ็พชัน่ พนักงานช่วยธุรการและสานักงาน
วิศวกร
พนักงานฝ่ ายกฎหมาย
พนักงานด้ านเทคนิค
ผู้ตรวจสอบ (ซุปเปอร์ ไวเซอร์ )
ผู้จดั การโครงการ

รายงานยังกล่าวอีกว่า การพัฒนาการของประชากร
เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ แปรเปลี่ยนตลอดเวลา มีผล

ต่อการจ้ างงาน ทักษะและความชานาญของมนุษย์ จึง
มีความสาคัญมากขึ ้นๆ ต่อความสาเร็จทางธุรกิจ
สภาวะของประชากรที่ เ ข้ า สู่วัย ชรา ท าให้ มี
จานวนประชากรในวัยทางานน้ อยลง จึงเป็ นความท้ า
ทายอีกประการหนึ่ง สาหรับนายจ้ าง ที่ต้องเลือกสรร
บุคลากรที่เหมาะสม จากกลุ่มคนที่ ลดน้ อยลง ความ
ยากของนายจ้ างในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ จึงตกอยู่
ในสภาพที่ยากลาบากกว่าในปี ที่ผ่านมาจาก 33% เป็ น
41%
การเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ วทางเทคโนโลยี ใน
ปั จจุบนั ได้ ส่งผลให้ ทกั ษะและความชานาญเดิม ที่มีล้า
หลัง บุคลากรจึงต้ องเรี ยนรู้ทกั ษะใหม่ๆ บ่อยๆ ในเวลา
อันรวดเร็ ว ตามให้ ทนั เทคโนโลยี ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่ม
แรงงาน หรื อ บุค ลากร ได้ เ ป็ น 2 กลุ่ ม คื อ กลุ่ม ที่ มี
ทักษะและความชานาญอันเป็ นที่ ต้องการของบริ ษัท
ต่างๆ และกลุ่มที่ขาดทักษะ และขาดความชานาญ ซึ่ง
องค์กรทังหลายไม่
้
อยากมีไว้ ในองค์กรของตัวเอง...
จ า ก บ ท ค ว า ม นี ้ ท า ใ ห้ เ ร า ผู้ เ ป็ น พ่ อ แ ม่
ผู้ปกครอง ที่ มีลูกหลาน อยู่ในวัยที่จะต้ องเลือกอาชีพ
ในอนาตค คงพอมองเห็นหนทาง ในการแนะนา ให้ ลูก
เลื อกสายอาชีพ อะไร ที่จ ะเป็ นอาชี พ ที่เป็ นที่ ต้องการ
ของตลาดแรงงาน เพื่อเราจะไม่ต้องตกงานในอนาคต
หรื อเราจะบอกลูกๆ ของเรา ให้ ศึกษาสิ่งต่างๆ เหล่านี ้
เอง เพื่อช่วยในการตัดสินใจด้ วยตัวเอง ก็จะยิ่งดีนะคะ
เพราะเด็กสมัยนีอ้ าจไม่อยากฟั ง สิ่ง ที่ พ่อแม่บอกนัก
เพราะฉะนัน้ การได้ คดิ ตัดสินใจ และรับผิดชอบต่อการ
กระทาที่ตวั เองเลือก น่าจะเป็ นสิ่งที่ดีที่สดุ สาหรับเขาก็
เป็ นได้ คะ่
ที่มา : “Switzerlands skills shortage worsen” จาก
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ภาษาอังกฤษ le News 27/10/2015
แปลโดย ชนิกา เกียรตินนั ทน์ มาร์ แชลล์
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การจัดการหลังความตาย
โดย นกฮูก

ชื่อเรื่ อง ไม่น่าอ่านเลยใช่ไหมคะ เพื่อนๆ ครอบครัวชาว
ไทยที่รัก เมื่อเกิดมาแล้ ว เรื่ องความแก่ เจ็บ ตาย เป็ น
สิ่ง ที่เ ราทุกคนต้ องประสบ วันนี จ้ ะมาเล่า ในเรื่ องการ
ตาย และผลที่ จ ะเกิ ดขึน้ ในกรณี ที่ เ ราและสามี ย้ า ย
กลับไปใช้ ชีวิตบัน้ ปลายที่เมืองไทย แล้ วสามีชาวสวิส
เกิ ด เสี ยชี วิตขึน้ มา เราในฐานะภรรยาถู ก ต้ อ งตาม
กฏหมาย ซึ่งสามารถดาเนินการขอเอกสารต่างๆใน
ฐานะของคู่สมรส จะต้ องจัดการอย่างไร ทัง้ ในเรื่ อง
เอกสาร การเงิ น อนาคต และการประสานงานกับ
หน่วยงานต่างๆในสวิตเซอร์ แลนด์
ข้ อมูลที่จะพูดถึงต่อไปนี ้ คือเรื่ องเกี่ยวกับทรัพย์สิน และ
การแบ่ง มรดก ที่อยู่ในสวิตเซอร์ แลนด์ ซึ่ง ไม่ว่าผู้ ตาย
จะอยู่ เ มื อ งไทย หรื ออยู่ ที่ ส วิ ต เซอร์ แลนด์ จะใช้
หลักการเดียวกัน
มรณบัตร
- หลังจากชาวสวิส เสียชีวิต เราจะได้ รับ
“หนั ง สื อ รั บ รองการตาย” จากโรงพยาบาลหรื อ
เจ้ าหน้ าที่ชันสูตร เพื่อใช้ เป็ นเอกสาร ในการแจ้ งตาย
และทาใบมรณบัตร
- แจ้ งสถานทูต ถ้ าเป็ นชาวสวิส ให้ แจ้ งที่
สถานทูตสวิส เพื่อออกใบมรณบัตร
- แจ้ งทายาทคนอื่น (ถ้ ามี) เช่นลูก ทังลู
้ กเขา

ลูกเรา พ่อแม่ พี่ -น้ องของผู้ตาย ต้ องแจ้ งและปรึ กษา
ทายาทอื่นๆ ก่อนที่จะจัดการเรื่ องศพของผู้ตาย เรื่ องนี ้
อย่าละเลยนะคะ ส าคัญมาก และเพื่ อไม่ให้ มีปัญหา
ภายหลัง
ทรัพย์ สิน และมรดก
กรณี ไม่ มีพินัยกรรม ผู้มีสิทธิ รับมรดกตามกฏหมาย
เป็ น “ทายาทโดยธรรม” ถ้ ามี พินัยกรรม ทายาทรั บ
มรดก เป็ น “ผู้ รั บ พิ นัย กรรม” การแบ่ง ทรั พ ย์ สิ น จะ
เป็ นไปตามพินยั กรรม
ในที่นีจ้ ะอ้ างถึงกรณีที่ ไม่ มีพินัยกรรม ให้ ทายาทยื่น
คาร้ องขอแต่งตัง้ “ผู้จัดการมรดก” ต่อศาล
- สาหรับทรัพย์สินที่มีในต่างประเทศ ทังบ้
้ าน
และบัญชี ธ นาคาร การจัดการมรดกต้ องเป็ นไปตาม
กฏหมายของประเทศที่ทรัพย์มรดกนันตั
้ งอยู
้ ่ วิธีการก็
เหมื อ นกัน คื อ ถ้ า ไม่มี พิ นัย กรรม ก็ ต้ อ งยื่ น ค าร้ องขอ
แต่งตัง้ “ผู้ จัดการมรดก” ถ้ าตัวเราอยู่เมืองไทย การ
จัดการเรื่ องต่างๆ ในสวิตฯ อาจไม่สะดวก เราสามารถ
มอบให้ ทายาทคนอื่นเป็ นผู้จดั การมรดก หรื อจ้ างทนาย
แล้ วมอบอานาจให้ ทนายเป็ นตัวแทนของทายาททุกคน
เอกสารในการยื่นคาร้ อง ขอแต่งตัง้ ผู้จัดการมรดก
- เอกสารความสัมพันธ์ เช่น ทะเบียนสมรส สูติ
บัตร (กรณีเป็ นลูก) หรื อหลักฐานการเป็ นญาติพี่น้อง
- ใบมรณบัตร
- หลักฐานทรัพย์สินทังหมด
้
- บัญชีเครื อญาติของทายาทตามลาดับ กรณีที่
ทายาทคนใดเสียชีวิตแล้ ว ต้ องแสดงใบมรณบัตร
ทรั พย์ สินในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ที่คาดว่าจะมี
ของชาวสวิส
- บัญชีธนาคาร
- เงินประกันชีวิต หรื อเงินประกัน เสาที่ 3 (กรณี
ที่ผ้ ตู ายยังไม่เกษียณ)
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- เงินสะสมจากการทางาน เสาที่ 2 (กรณีที่
ผู้ตายยังไม่เกษียณ)
- เงินสวัสดิการผู้สงู อายุ เสาที่ 1 ทายาทซึง่ เป็ นคู่
สมรส (เงินหม้ าย) หรื อบุตร (เงินบุตรกาพร้ า) จะได้ รับ
หรื อไม่ ขึ ้นกับปั จจัยหลายอย่าง ดูหวั ข้ อข้ างล่าง
- อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ
ส่ วนของมรดก (กรณีไม่มีพินยั กรรม และไม่มีสญ
ั ญา
แยกทรั พ ย์ สิ น ให้ ใช้ หลั ก การแบ่ ง มรดกตามหลั ก
กฏหมาย)
- เงินประกันสังคมเสาที่ 2 และเงินประกันเสาที่
3 จะไม่ รวมในกองมรดก จึง เป็ นของคู่ส มรสที่ ยัง มี
ชีวิตอยู่ และมีส่วนของบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตาม
กาหนดในกรมธรรม์
- สินสมรส คือ สินทรัพย์ที่ได้ มา ตังแต่
้ จด
ทะเบียนสมรส จนถึงวันมรณะ ครึ่งหนึง่ เป็ นของคูส่ มรส
ที่ ยัง มี ชี วิตอยู่ อี กครึ่ ง หนึ่ง จะตกทอดสู่ท ายาทล าดับ
ต่อไป ถ้ ามีบุตร ก็จะถูกแบ่งให้ บตุ รสัดส่วนเท่าๆกันทุก
คน ถ้ าไม่ มีบุตร มูลค่าทรั พย์สินส่ว นนีจ้ ะถูกโอนเข้ า
กองมรดก ก่อนจะแบ่งตามลาดับทายาทต่อไป
- สินทรัพย์สว่ นตัวก่อนสมรส จะถูกโอนเข้ ากอง
มรดกก่อนจะแบ่งตามลาดับทายาทต่อไป

การแบ่ งมรดก (จากส่วนแบ่ง ครึ่ ง หนึ่งของสิ นสมรส
รวมกับส่วนทังหมดของทรั
้
พย์สินส่วนตัว)
- ทายาท คือ คูส่ มรสที่มีชีวิตอยูแ่ ละบุตร มรดก
ครึ่ งหนึ่ง (1/2) แบ่งให้ เป็ นของคู่สมรสที่ยงั มีชีวิตอยู่
ส่วนอีกครึ่ งหนึ่ง (1/2) จะถูกแบ่งสัดส่วนเท่าๆกัน ให้
บุตรทุกคน หรื อ
- ทายาท คือ คูส่ มรสที่มีชีวิตอยู่ ไม่มีบตุ ร แต่ยงั

มีพ่อ-แม่ พี่ -น้ อง คู่สมรสที่ยัง มีชีวิตอยู่จะได้ ส่วนแบ่ง
สามส่วนสี่ (3/4) ในกองมรดก ที่เหลืออีกเศษหนึ่งส่วน
สี่ที่เหลือ (1/4) จะถูกแบ่งให้ ทายาทคนอื่นเป็ นสัดส่วน
เท่าๆกัน
เงินสวัสดิการผู้สูงอายุ (เสาที่ 1) และเงินหม้ าย
เมื่อสามีเสียชีวิต ภรรยาจะได้ รับเงินหม้ าย เมื่อ มีอายุ
มากกว่า 45 ปี สมรสนานกว่า 5 ปี หรื อมีบตุ รซึ่งยังไม่
บรรลุนิตภิ าวะ หรื อกาลังศึกษาและอายุไม่เกิน 25 ปี
การติดต่ อหน่ วยงาน
- เงินสวัสดิการผู้สงู อายุ เสาที่ 1 ให้ ตดิ ต่อ
สถานทูต สวิสในไทย หรื อติดต่อสานักงานสวัสดิการ
กลาง ในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ www.zas.admin.ch
ซึ่ ง มี ข้ อมู ล สถานที่ ติ ด ต่ อ ทุ ก ภาษาราชการของ
ประเทศสวิตฯ
- เงินประกันอื่นๆ ติดต่อบริษัทหรื อสานักงาน
ประกันนันๆ
้
ที่สาคั ญ เราควรจะรู้ ว่าสามี มี เอกสารเหล่านี ้ อยู่ที่
ไหน เพื่ อ ติ ด ตามด าเนิ น การต่อ ไป หรื อ ถ้ าต้ อ งการ
ความช่ ว ยเหลื อ ทางกฏหมาย ให้ ติ ด ต่อ ส านัก งาน
อัย การพิ เ ศษฝ่ ายคุ้ม ครองสิ ท ธิ ป ระชาชนระหว่ า ง
ประเทศ www.humanrights.ago.go.th ซึ่งมีเจ้ าหน้ าที่
ให้ คาปรึ กษา และช่วยเรื่ องการจัดทนาย ในกรุ ง เทพ
หรื อในจัง หวัดที่คุณมีภูมิ ลาเนาอยู่ หรื อจะจ้ างทนาย
ในสวิตฯ มอบอานาจให้ เขาเป็ นผู้ดาเนินการ เพราะถ้ า
ตัว เราอยู่เ มื อ งไทย ก็ ไ ม่ ส ามารถเดิ น ทางไปๆ มาๆ
เพราะการดาเนินเรื่ อง ใช้ เวลานาน กว่าศาลจะตัดสิน
แบ่งทรัพย์สินเสร็จสิ ้น
ทังหมดทั
้
งสิ
้ ้น ความยากลาบากและข้ อจากัด อยู่ที่การ
ประสานงาน และดาเนินการระหว่างประเทศ ความรู้
ด้ านภาษา และรายละเอียดของกฏหมาย การเตรี ยม
ตัว เตรี ยมใจล่วงหน้ าในสิ่งที่เรารู้ ว่า วันใดวันหนึ่งจะ
มาถึง ถือเป็ นความไม่ประมาท นะคะ .....
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Scammer
มิจฉาชีพเก่า..แต่เหยื่ อใหม่
โดย โยทะกา

เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโยทะกาได้ ฟังเรื่ องราว
ของสแกมเมอร์ จากคนใกล้ ตวั ถึงสองคน คนแรก คือคน
ไทยในต่างแดน ที่เพิ่งรู้ จกั กันไม่นานนัก เธอมาเล่าให้
ฟั งว่า ได้ ร้ ูจกั กับหนุม่ ชาวอังกฤษคนหนึง่ ผ่านทางอีเมล
และติดต่อกันผ่านสื่อนี ้มา ได้ ประมาณ 4-5 เดือนแล้ ว
ชายหนุ่มคนนัน้ บอกเธอว่า เขาอยากมาเที่ยว เมืองที่
เธออาศัย อยู่ แต่เ ธอไม่ร้ ู ว่า ควรจะให้ เ ขามาเที่ ย วดี
หรื อ ไม่ เพราะชายหนุ่ ม เล่ า ว่ า เขาติ ด ปั ญ หาเรื่ อ ง
การเงิ น เธอเล่าไปเล่ามา โยทะกาก็ ชัก จะเอะใจ จึง
สอบถามเรื่ องราวเพิ่ม เติม พอฟั ง ไปก็ ชักจะคุ้นๆ กับ
เรื่ องราวของสแกมเมอร์ ที่ได้ อา่ นมา จึงเล่าเรื่ อง
สแกมเมอร์ ให้ เธอฟั ง ฟั งแล้ วเธอก็ ตกอกตกใจ อุทาน
ว่า “ใช่ๆ แบบนี ้แหละๆ” และเริ่ มจะมัน่ ใจว่า เธอกาลัง
คุยอยูก่ บั สแกมเมอร์ แต่เธอยังโชคดีที่ไม่โดนหลอกลวง
ถึงขนาดต้ องเสียทรัพย์สิน
ส่ว นอี ก รายหนึ่ง นัน้ เป็ นเรื่ อ งที่ น้ องชายของ
โยทะกาเล่ า ให้ ฟั ง น้ องชายท างานเป็ นพนั ก งาน
ไปรษณี ย์ อ ยู่ที่ เ มื อ งไทย วัน หนึ่ง มี ค นรู้ จัก กัน เอารู ป
เ อ ก ส า ร ก า ร ส่ ง ข อ ง ม า ใ ห้ น้ อ ง ช า ย ดู (รู ป จ า ก
โทรศัพท์มือถือ) บอกว่ามีหนุ่มชาวอังกฤษที่คบกันผ่าน
facebook ส่ ง ของจากอั ง กฤษมาให้ ตามที่ ร ะบุ ใ น
เอกสาร แต่ข องติด ค้ า งอยู่ที่ ศุล กากร และต่อ มาก็ มี

ผู้หญิงโทรศัพท์มาหา เธอบอกว่าเป็ นตัวแทนของบริ ษัท
ส่งของ โทรมาแจ้ งให้ โอนเงินไปเสียภาษี แล้ วเธอจะไป
รับของจากศุลกากร ส่งมาให้ ตนที่บ้าน ตนเชื่อเพราะ
เห็นว่ามีเอกสารส่งของจริ งตามที่ชายหนุ่มแจ้ งมา จึง
โอนเงิ น จ านวนสามหมื่ น บาท เข้ า บัญ ชี ผ้ ูห ญิ ง คนที่
โทรศัพท์มาแจ้ ง โอนเงินไปให้ หลายวันแล้ ว แต่ก็ไม่ได้
รั บ ของสัก ที เมื่ อ ติ ด ต่อ กลับ ตามเบอร์ โ ทรศัพ ท์ ข อง
ผู้หญิงที่โทรมาก็ติดต่อไม่ได้ ส่วนหนุ่มอังกฤษคนนันก็
้
หายหน้ าไปเช่นกัน น้ องชายบอกว่าคนที่มาหานัน้ รั บ
ราชการ สื่ อ สารภาษาอัง กฤษได้ ระดับ หนึ่ง รู้ จักชาย
หนุ่ม อัง กฤษคนนัน้ ประมาณ 4-5 เดือนคุยกันผ่าน
SMS ทุกวัน พอเรื่ องลงเอยแบบนีจ้ ึง เป็ นอันไม่ต้อง
สงสัยว่าเป็ นสแกมเมอร์ หรื อไม่ เพราะโดนหลอกเอาเงิน
ไปเรี ยบร้ อยแล้ ว
Scammer หรื อ สแกมเมอร์ มิจฉาชีพ หรื อ
แก็งค์ต้มตุน๋ ทางอินเทอร์ เน็ตนัน้ ไม่ใช่เรื่ องใหม่ที่เราเพิ่ง
ได้ ยิ นกัน แต่เป็ นเรื่ องเก่า ที่ เกิ ดมานาน ในช่วงแรกๆ
อาจมีคนไม่ร้ ูเท่าทัน จึงถูกหลอกลวงได้ ง่าย ผู้ที่ตกเป็ น
เหยื่อเองบางครัง้ ก็อบั อาย เกินกว่าจะมาบอกเล่าผ่าน
สื่อ หรื อผ่านโลกไซเบอร์ เหล่ามิจฉาชีพ ย่ามใจว่าได้
เหยื่อมาโดยง่าย จึงแพร่ ระบาดขยายไปไม่หยุดยัง้ ทา
เป็ นขบวนการที่หลอกลวงคนไปทัว่ โลก
ช่วงหลัง ๆ มี ผ้ ูที่ตกเป็ นเหยื่ อออกมาบอกเล่า
ประสบการณ์ กั น มากขึ น้ และสื่ อ ต่ า งๆ ก็ อ อกข่ า ว
ออกมาเตือน มีทงเวปไซท์
ั้
และโซเชียลเน็ตเวิร์ค ข้ อมูล
ข่าวสารดูเหมือนจะแพร่กระจายไปทัว่ และน่าจะวางใจ
ได้ ระดับหนึ่งว่า จะมีผ้ ตู กเป็ นเหยื่อน้ อยลง แต่แปลกที่
ยัง มี ผ้ ูหลงเชื่ อ และตกเป็ นเหยื่ ออยู่มากมายเช่ นเดิม
นั่น อาจจะเป็ นเพราะส่ ว นหนึ่ ง ไม่ ไ ด้ ติ ด ตามข้ อมู ล
ข่ า วสาร หรื อ สแกมเมอร์ มื อ อาชี พ เหล่ า นั น้ ได้
ปรับเปลี่ยนวิธีการไปต่างๆ นานา จนทาให้ เราคาดไม่
ถึง ตามไม่ทนั
โยทะกาจึงนาเรื่ องสแกมเมอร์ มาให้ อ่านอีกครัง้
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นะคะ ฝากให้ ท่านผู้อ่านบอกต่อๆ กัน ไป นาไปเผยแพร่
ต่อๆ กัน เพื่อไม่ให้ มีผ้ ตู กเป็ นเหยื่อเหล่ามิจฉาชีพได้ อีก

Scam คืออะไร
คือการหลอกลวงทางอินเทอร์ เน็ตอีกแบบหนึ่ง
เช่น หลอกให้ ร่วมทาธุรกิจด้ วย หลอกว่าเป็ นผู้โชคดีถูก
รางวัล หลอกให้ ชว่ ยเหลือแล้ วจะตอบแทนด้ วยเงินก้ อน
โต หลอกว่ า คุ ณ เป็ นทายาทของมหาเศรษฐี ที่ เ พิ่ ง
เสียชีวิตไป วิธีการหลอก ก็คือ มิจฉาชีพจะส่งอีเมล
จ านวนมาก ไปหาเหยื่ อกลุ่ม ใหญ่ ภายในอี เ มลจะมี
เนื ้อหาเชิญชวน โน้ มน้ าว ทาให้ เหยื่อเชื่อมัน่ อยากทา
ตามข้ อความเชิญชวนหรื อโน้ มน้ าว เช่น ร่วมลงทุนด้ วย
ลงทุ น เพี ย งนิ ด เดี ย วแต่ ไ ด้ ก าไรกลั บ คื น มหาศาล
บางครั ง้ ยอมโอนเงิ น ค่า ด าเนิ น การไปให้ เ พื่ อ หวัง ได้
รางวัลก้ อนโตกลับมาในเวลาอันสัน้
Romance Scam คือ การหลอกลวงผู้หญิง
(ผู้ชายก็โดนได้ นะคะ อย่าประมาท) ด้ วยการพูดคุย
การแช้ ท หรื อการส่งอีเมล ส่งข้ อความเป็ นการจีบ หรื อ
ทาให้ เหยื่อเชื่อว่าเกิ ดความรัก หรื อตกหลุมรั ก ทาให้
เชื่อใจ ตายใจด้ วยวิธีการต่างๆ (บางคนอดทนตามจีบ
หยอดคาหวานเป็ นปี เพื่อสร้ างความไว้ เนื ้อเชื่อใจ) และ
ในที่ สุ ด จะขอยื ม เงิ น หลอกให้ ส่ ง ยาเสพติ ด หรื อ
ช่วยเหลือด้ วยวิธีการต่างๆ ที่เป็ นอันตรายต่อเหยื่อเอง

ผ่านอีเมล
2. ไม่ตอบกลับอีเมลแปลกๆ ที่คณ
ุ ไม่ร้ ูจกั
3. ติดตังโปรแกรมต้
้
านไวรัสและ Firewall ซึ่งสามารถ
ป้องกันการรับอี เมลที่ ไ ม่พึง ประสงค์ หรื อการสื่อสาร
จากผู้ที่ไม่ได้ รับอนุญาต การติดตังโปรแกรมปรั
้
บปรุ ง
ช่องโหว่ (patch) ก็สามารถป้องกันผู้ลกั ลอบ (hacker)
หรื อผู้สง่ อีเมลปลอมได้
4. ป้องกัน Spyware ที่จ ะเข้ ามาฝั งตัว ทาความ
ผิดปกติให้ กบั เครื่ อง หรื อเจาะรหัสผ่านต่างๆ โปรแกรม
เหล่านี ้แอบเข้ ามาง่ายมาก บางครัง้ การเข้ าเว็บบางแห่ง
ก็ติดโปรแกรมไม่พึงประสงค์แฝงตัวเข้ ามาด้ วยเช่นกัน
(ข้ อความบางส่ว นคัดลอกมาจาก เพจ Thai Anti
Scam)

คลายเครียดกันดีกว่า
มีครอบครัวยุง ครอบครัวหนึ่ง เมื่อลูกยุงโตพอ พ่อแม่
ยุง ก็บอกให้ ลกู ยุง ออกไปฝึ กบิน
หลังจากลูกยุงออกไปฝึ กบินได้ สกั พัก ก็กลับมา
พ่ อแม่ ยุง : เป็ นไงบ้ างลูก บินเป็ นอย่ างไรบ้ าง
ลูกยุง : ไม่ ร้ ู เหมือนกัน ว่ าบินเก่ งแค่ ไหน
แต่ บินไปที่ไหน ก็มีแต่ คนปรบมือให้ ทุกทีอะ...

วิธีการป้องกัน
1. เมื่ อ ได้ รั บ อี เ มลข้ อ ความแปลกๆ ให้ วิ เ คราะห์
ข้ อความที่ ส่ง มา หากเป็ นการเชิ ญ ชวนให้ ร่วมลงทุน
หรื อเสนอช่องทางรวยให้ กบั คุณ ให้ สนั นิษฐานได้ เลยว่า
หลอกลวงแน่นอน เพราะไม่มีบริ ษัทไหน จะเชิญลงทุน
รวงข้ าว/ ธันวาคม 2558
19

กัญชาพาช้าชอก
โดย มาดามโรสมูรี่

เวลาประมาณ 6 โมงเช้ าของวันหนึ่ง ในขณะที่
ฉันกาลังนอนอยู่ ฉันได้ ยินเสียงกริ่ งหน้ าบ้ าน แต่ฉันยัง
ไม่ ทั น ได้ ลุ ก ไปดู เสี ย งกริ่ ง ยั ง คงดั ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ตามมาด้ วยเสี ยงเคาะประตู จนกระทั่ง สามี ไ ด้ ลุกไป
เปิ ดประตู คาแรกที่ได้ ยินแทรกสวนเข้ ามาจากนอกบ้ าน
คือ “เจ้ าหน้ าที่ตารวจ” พวกเขามากันหลายคน ไม่ทัน
ได้ นับว่ามากันทัง้ หมดกี่ นาย เรายังไม่ทันได้ ออกจาก
ห้ องนอน เจ้ าหน้ าที่ตารวจผู้หญิงคนหนึ่งเข้ ามาในห้ อง
แล้ วบอกให้ ฉนั ลุกขึ ้นไปเปลี่ยนเสื ้อผ้ าให้ เรี ยบร้ อย แล้ ว
เขาก็ให้ สามีและฉันไปนัง่ รวมกันที่ห้องกินข้ าว พวกเขา
ตรวจค้ น ทุก ซอกทุก มุม ในบ้ า น โดยเริ่ ม ต้ น จากห้ อ ง
ท างาน ต่ อ ไปที่ ห้ องนอนของเรา ห้ องนั่ง เล่ น และ
ห้ องนอนของลูก (แต่ลูกไม่ไ ด้ อยู่ในห้ อง) แล้ วตารวจ
นายหนึ่ ง ก็ ถ ามหาลู ก ว่ า ไปไหน ฉั น ก็ บ อกว่ า “ไป
โรงเรี ยน” เขาก็ถามต่อว่า “เรี ยนที่ไ หน และทางานที่
ไหน” ตารวจค้ นเจอเงินสดจานวนหนึ่ง (ที่ เป็ นทัง้ เงิ น
สวิสและเงินไทย) ที่สามีเก็บไว้ ในห้ องทางาน พวกเขา
หยิ บ เงิ น สดที่ อ ยู่ใ นลิ น้ ชัก ของโต๊ ะ ท างานไปทัง้ หมด
แล้ วก็ไปค้ นในห้ องนอนต่อ เขาก็เจอเงินไทยของเราที่
เหลือมาจากไปเที่ยวเมืองไทยครัง้ ล่าสุด พร้ อมทังสมุ
้ ด
บัญชีเงินฝากของธนาคารในเมืองไทยทังหมดด้
้
วย ซึ่ง
บัญชีหนึ่งเป็ นชื่อร่ วมของฉันและสามี พวกเขาเอาทัง้
โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ ของทุกคนไปด้ วย

หลัง จากที่ เ จ้ าหน้ าที่ ต ารวจตรวจค้ นบ้ านจน
ถ้ วนทัว่ และรื อ้ ถอนอุปกรณ์การเพาะปลูกกัญชาในห้ อง
ใต้ ดินไปเป็ นหลัก ฐานเพื่ อประกอบการพิ จ ารณาคดี
รวมทังยึ
้ ดรถมอเตอร์ ไซค์ที่จอดอยู่ในห้ องใต้ ดินไปด้ วย
ตารวจกลุ่ม หนึ่ง ก็ พ าฉัน (คนเดียว) ไปโรงพักประจ า
อาเภอที่เราอาศัยอยู่ ฉันถูกสอบประวัติ แล้ วก็ถกู ส่งตัว
ต่อไปยังเรื อนจาที่อยู่อีกเมืองหนึ่งซึ่งไม่ไกลจากอาเภอ
ที่ เ ราอยู่ เจ้ า หน้ าที่ น าชุด ประจ าเรื อ นจ ามาให้ ฉั น ใส่
แล้ วก็พาไปที่ห้องขัง อีกพักนึงเจ้ าหน้ าที่ ก็มาเรี ยกฉัน
ให้ ไ ปพบทนาย แล้ ว ก็ ไ ปให้ ป ากค ากับต ารวจอี ก ใน
เรื อ นจ า มี เ สื อ้ ผ้ า ถุ ง เท้ า จั ด ไว้ ให้ ในตะกร้ าอย่ า ง
เพี ย บพร้ อม พอเพี ย ง ห้ อ งพัก ในเรื อ นจ ามี เครื่ องท า
ความร้ อน มี หน้ าต่าง 3 บาน บานหนึ่ง สามารถผลัก
เปิ ดปิ ดได้ แต่ด้ า นนอกก็ มี ลูก กรงกัน้ ไว้ แต่ล ะวัน มี
อาหารให้ 3 มื ้อ เวลา 7.20 น. 12.15 น. และ 17.00 น.
ฉันไม่มีนาฬิกาติดตัว ก็เลยประมาณเวลาจากตอนที่มี
อาหารมาส่ง ช่วงนันเป็
้ นฤดูหนาว จึงสว่างช้ าและมืด
เร็ว ฉันได้ อาบน ้าเพียงแค่อาทิตย์ละ 3 ครัง้ คือวันจันทร์
พุธ และศุกร์ ตอนที่เจ้ าหน้ าที่มาส่งอาหารตอนเช้ าของ
วันนันๆ
้ ก็จะถามฉันว่า “วันนี ้จะอาบน ้า และจะไปเดิน
เล่นมัย”
้
ในวันรุ่ งขึ ้น หลังจากกินอาหารเที่ยงประมาณ
30 นาที เจ้ าหน้ าที่มาเรี ยกตัว ให้ ไปให้ การกับศาล และ
ในวัน ถัด ไป ฉั น ก็ ไ ด้ รั บ เอกสารแจ้ ง ว่า ฉัน ได้ รั บ การ
ตัดสินให้ จาคุก 3 เดือน แต่ศาลชันต้
้ นยังต้ องพิจารณา
คดีตอ่ สามวันถัดมา ฉันไปรับฟั งคาพิพากษา ฉันได้ รับ
การลดโทษให้ เหลือจาคุก 1 เดือน เจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิกับ
ฉั น ดี ม าก และถามฉั น ทุ ก ครั ง้ ที่ มี ก ารสอบสวนว่ า
ต้ องการล่ามไหม เจ้ าหน้ าที่ จ ะช่วยอธิ บายคาศัพ ท์ ที่
ยากหรื อที่ฉันไม่ร้ ู แบบง่ายให้ ฉันเข้ าใจ ครัง้ หนึ่งมีล่าม
คนไทย เธอเล่าว่ามีคนไทยถูกจับในคดีแบบนี ้ในสวิ ตฯ
หลายคนมาก จนกัญชาได้ รับฉายาว่าเป็ น “ยาเสพติด
ไทย”
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ฉั น โชคดี ที่ ไ ด้ อ ยู่ ใ นห้ องเดี่ ย ว (บางห้ องอยู่
รวมกันถึง 4 คน เท่าที่เห็น ฉันคิดว่า ผู้ต้องขังส่วนมาก
น่า จะเป็ นชาวต่า งชาติ) เจ้ าหน้ าที่ น าที วี ม าให้ ฉัน ดู
และน ารู ป ถ่ า ยของลู ก ฉั น ที่ อ ยู่ เ มื อ งไทย พร้ อมทั ง้
พจนานุกรมที่อยูท่ ี่บ้านมาให้ ฉนั ด้ วย บางวันเขาก็มีงาน
มาให้ ฉันทาที่ห้อง ฉันต้ องเอาซองน ้าตาลทรายเล็กๆ 5
ซองหนี บรวมกัน ฉัน ได้ ง านมา 2 ลัง ลัง หนึ่ง น่าจะมี
ประมาณ 1000 ซอง พอท างานเสร็ จ เจ้ าหน้ า ที่ ก็ ใ ห้
คู ป องแทนเงิ น สดมามี มู ล ค่ า 15 ฟรั ง ค์ เ พื่ อ เป็ น
ค่าตอบแทนแรงงาน สาหรับซื ้อของในร้ านเล็กๆ ซึ่งเขา
มีใบแจงรายการสินค้ ามาให้ เลือก ฉันไม่ได้ ไปเดินซื อ้
ของเอง
ลูกของฉัน คนที่ติดตามมาอยู่ส วิ ตฯ ก็ถูกจับ
มาจากโรงเรี ยนและถูกขังคุกด้ วย เนื่องจากเธอบรรลุ
นิตภิ าวะแล้ ว (อายุเกิน 18 ปี ) แต่พอเขาตรวจสอบแล้ ว
ไม่พบว่าเด็กร่ วมกระทาด้ วย เขาก็ปล่อยตัวเด็กไป แต่
เธอต้ องถูกจองจาถึง 48 ชั่วโมง ส่วนฉันถูกจ าคุกอยู่
ทัง้ หมด 21 วัน วัน ที่ ไ ด้ รั บ การปล่ อ ยตัว ให้ ก ลับ บ้ า น
เจ้ าหน้ าที่ซื ้อตัว๋ รถไฟไว้ ให้ พอดีกับสถานีที่อยู่ใกล้ บ้าน
พร้ อมกับเสือ้ ผ้ าและของที่ติดตัวฉันไป รวมทังบั
้ ตรกด
เงินของธนาคาร ถ้ าไม่เช่นนัน้ ฉันก็ไม่ร้ ู ว่าจะเอาเงินที่
ไหนไปซื ้ออาหาร เพราะที่บ้านไม่มีเงินสดเหลืออยูเ่ ลย
สามีถกู จาคุกอยูใ่ นเรื อนจาที่อาเภออื่น และอยู่
ในนั น้ จนเกื อ บครบ 3 เดื อ น เมื่ อ สามี อ อกมาจาก
เรื อนจา เจ้ าหน้ าที่ ยังระงับบัญชีเงินฝากและทรัพย์สิน
อื่นๆ ของสามีไว้ จนกระทั่งบัดนี ้ ส่วนฉัน ได้ รับหนังสื อ
เดินทางไทยกลับคืนในภายหลัง ฉันโชคดีที่บริ ษัทยังรับ
กลับไปทางานต่อ คงด้ วยผลแห่งความขยันและตั ง้ ใจ
ในการทางานของฉันที่สั่งสมมา อย่างไรก็ ตามจนถึง
เวลานีค้ ดีความของฉันและสามีก็ยังไม่สิน้ สุด ต้ องรอ
คาสั่งศาลอีกครัง้ ว่าจะตัดสินลงโทษมากน้ อยแค่ไหน
ทัง้ ฉันและสามี ก็ยอมรั บสารภาพในข้ อ หาโดยตลอด
และไม่ไ ด้ ซัด ทอดผู้อื่ น แต่อ ย่า งใด เราปล่อ ยให้ เ ป็ น

หน้ าที่และความรับผิดชอบของเจ้ าหน้ าที่ตารวจในการ
สื บ ค้ น ต่อ ไป เมื่ อ ฉัน ได้ รั บอิ ส รภาพกลับ คื น มา ฉัน มี
ความรู้ สึกโล่งอกโล่งใจ เหมือนกับว่าได้ ชดใช้ กรรมไป
แล้ ว ในสิ่ง ที่ ไ ม่เคยคิด จะทา ฉันไม่เคยเห็นด้ วยและ
ยิ น ดี ใ นสิ่ ง ที่ ส ามี ท า ปกติ ส ามี เ ป็ นคนซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต
จนกระทัง่ เขาได้ รับการชักชวนจากเพื่อนสนิทและหวังที่
จะรวยทางลัด เขาคงเห็ นว่า คนอื่ น ๆ ทาแล้ ว ประสบ
ความสาเร็ จ มีรายได้ มากมาย ด้ วยความโลภ เลยไม่
คิดถึงผลลัพธ์ที่จะตามมา
กัญชาถือเป็ นสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายสาหรับ
ประเทศสวิตฯ ซึ่งมีบทลงโทษสาหรับการมีกญ
ั ชาไว้ ใน
ครอบครองเพื่ อสูบ เองและค้ าขาย ตามปริ ม าณของ
กัญชาในขณะที่ถกู จับกุมได้ ตังแต่
้ เดือนกันยายน ค.ศ.
2012 (พ.ศ. 2555) การมี กั ญ ชาในครอบครองใน
ปริ ม าณที่ น้อ ยกว่า 10 กรั ม ไม่ถือ ว่า มี ค วามผิ ดตาม
กฎหมายทางด้ านอาญา แต่จะถูกปรับ 100 สวิสฟรังค์
ถ้ ามีมากกว่านันก็
้ จะได้ รับโทษทังปรั
้ บและจาคุก โทษ
ขันสู
้ งสุดสาหรับการถูกจาคุกคือ 1-3 ปี ถึงแม้ เราคิดว่า
ระยะเวลานันไม่
้ นาน แต่เราก็ไม่ควรเอาชี วิตไปเสี่ยงกับ
การท าผิ ด กฎหมาย เราจะสูญ เสี ย ทัง้ ทรั พ ย์ สิ น และ
อิส รภาพ รวมทัง้ โอกาสในการประกอบอาชี พ สุจ ริ ต
นอกจากนี เ้ ราอาจจะถูกส่งตัวกลับประเทศ และไม่มี
โอกาสได้ กลับเข้ ามาอีก ครอบครัวก็จะแตกแยก และ
ไม่มีความสุขอีกต่อไป ฉันเชื่อว่าทังกรรมดี
้
และกรรมชัว่
ที่ทกุ คนก่อขึ ้นมา ย่อมส่งผลในภายภาคหน้ าไม่ช้าก็เร็ ว
ดังนันฉั
้ นขอให้ ทกุ คนมุ่งหน้ าทาแต่ความดี และมีความ
สุ จ ริ ต กั น ต่ อ ไป อย่ า ย่ อ ท้ อถึ ง แม้ ว่ า จะมี อุ ป สรรค
มากมายในชี วิ ต ก็ ต าม อย่ า คิ ด รวยทางลัด โดยการ
ประกอบอาชีพทุจริตเลย.....
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เมื่อมนุษย์ป้า(ไทย)
กลับมานั่งเรียนในสวิตฯ
โดย มนุษย์ป้ามหาใจดี

ถึง น้ องเพลงหลานป้า
ปี ที่แล้ วๆ มา ป้าค่อนข้ างยุ่งกับการถ่อสังขาร
ไปเรี ยน หลายๆ คน ถามว่าทาไมป้าถึงอยากทรมาน
ตัวเอง กลับไปเรี ยนหนังสืออีก ทังๆ
้ ที่อายุก็ปูนนี ้ เลย
วัยเรี ยนมาตัง้ นานแล้ ว ป้ายัง ไม่เ คยได้ บอกใครแบบ
ตรงๆ เต็มบรรทัด แต่ด้วยความที่น้องเพลงเป็ นหลาน
คนโปรด ป้าก็ เ ลยจะบอกน้ องเพลงคนเดียว แล้ วหนู
ค่อยเผยแพร่ตอ่ ก็แล้ วกัน (สมัยนี เ้ ทคโนโลยีการสื่อสาร
ก้ าวหน้ ามาก) เหตุผ ลที่ ห นึ่ ง ป้ าหลุ ด จากการเป็ น
มนุษย์เงินเดือน ทางานเช้ าจรดเย็นที่เมืองไทย แล้ วอยู่
ดี ๆ พอวิ่ ง ตามลุง ฮัน ส์ ม าอยู่ที่ ส วิ ต ฯ ป้ าก็ ก ลายเป็ น
แม่บ้านเต็มรู ปแบบตามกฎหมาย แต่ไม่เป็ นตามแนว
ปฏิ บตั ิ เพราะเคยแต่ทาตัวเป็ นลูกบ้ าน ไม่ใช่แม่บ้าน
555 (ขอป้าทาตัวตามสมัยหน่อยนะ เดี๋ยวนี เ้ วลา
หัว เราะ เขาใช้ เลข 5
กั น ทัง้ น้ าน) แล้ วมาวัน
หนึ่ ง Working girl turned housewife อย่ า งป้ าก็ เ ริ่ ม
เซ็ ง เลยคิด ว่ า หาอะไรท าดี ก ว่ า แล้ ว ”อะไร” ที่
ว่าน่ะ ควรจะเป็ นอะไรล่ะ ก็เลยมาจบตรงเหตุผลที่สอง
คื อ นิ สั ย ถ า ว ร ข อ ง ป้ า ที่ ช อ บ เ รี ย น รู้ อ ะ ไ ร
ใหม่ๆ ตลอดเวลา ทาให้ ป้าได้ คาตอบว่า ไอ้ “อะไร” ที่
อยากทา ก็คือ การไปเรี ยนอะไรสักอย่าง ป้าคิดอยู่ไ ม่
นานหรอก ว่าจะเรี ยนอะไรดี เพราะรู้ ตวั ว่าป้าเป็ นคน
ชอบเที่ยว ก็เลือกเรี ยนและทาสิ่งที่ตวั เองรัก แต่สมัยยัง
สาวป้าไม่มี โอกาสได้ ทา คือ เรี ยนการท่องเที่ยว พอ
เริ่ ม มี เ ป้ าหมาย ป้ าก็ เ ริ่ ม มี ชี วิ ต ชี ว าขึ น้ มาอี ก ค้ น
อากู๋ (Google) ใหญ่เลย ว่าจะไปเรี ยนที่ไหนดี ป้าจบ
ปริ ญ ญาตรี ม าแล้ ว จากเมื อ งไทย แต่ไ ม่ใ ช่ส าขาการ
ท่องเที่ยว เกือบทุกมหาวิทยาลัยที่น่ ีมีกฎว่ า ผู้ ท่ ีจะ
เรี ยนต่ อปริ ญญาโทในสาขาไหน ต้ องจบปริ ญญา

ตรี ในสาขานัน้ ๆ หรื อหากไม่จบในสาขานัน้ ก็ต้องได้
เรี ยนวิชาพืน้ ฐานของสาขานัน้ ๆ มาแล้ วไม่ต่ากว่า 10
หน่วยกิต เจอระเบียบนีเ้ ข้ า ป้าก็ เหมือนเจอตอเข้ าจัง
เบ้ อ เพราะวุฒิ ป .ตรี เ กษตรของป้ าไม่ มี วิ ช าพื น้ ฐาน
ทางการท่ อ งเที่ ย วแม้ แต่ ห น่ ว ยเดี ย ว บั ง เอิ ญ มี
มหาวิทยาลัยที่เมืองคัวร์ (The Universtity of Applied
Sciences: HTW Chur) ที่ ประกาศว่า หลักสูต ร
ปริ ญ ญาโททางการจั ด การการท่ อ งเที่ ย ว ยิ น ดี รั บ
นักศึกษา ที่ไม่จาเป็ นต้ องผ่านวิชาพื ้นฐานมาก่อน

ไชโย้ ! ป้ าก็ วิ่ ง แจ้ นไปคุย กั บ คณบดี เอาหลั ก ฐาน
การศึกษาไปให้ ตรวจ พอป้าบอกว่าอยากเรี ยน ท่านก็
บอกว่า ยินดีต้อนรับ แต่ที่ระบุว่า ไม่มีวิชาพื ้นฐานก็มา
เรี ยนได้ น่ะ ไม่ได้ หมายความว่าจะรับเลยนะ แต่เราจะ
ให้ โอกาสคุณ ไปเรี ย นบางวิ ช ากั บ เด็ ก ปริ ญ ญาตรี
เพื่อให้ คณ
ุ ได้ เก็บวิชาพื ้นฐานให้ ได้ ไม่ต่ากว่า 10 หน่วย
กิ ต ก่ อ น ป้ าก็ ต อบตกลง ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย นี ม้ ี ส อง
หลักสูตรคือภาคภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษ ป้าก็
เลื อ กหลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษ ก็ ไ ปเจอเงื่ อ นไขว่ า
นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ที่ ไ ม่ ไ ด้ มาจากประเทศที่ ใ ช้
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาแม่ ต้ องมีใบรับรองความรู้ด้าน
ภาษาอัง กฤษ อาจจะเป็ นโทเฟล (TOEFL ระบบของ
อเมริ กนั ) หรื อ ไอเอลส์ (IELTS ระบบของเครื อจักรภพ
อัง กฤษ) ก็ ไ ด้ แทนที่ จ ะถึ ง บางอ้ อ ป้ าก็ ถึ ง บางอ้ า ว
อาจารย์เจ้ าขา อิชนั ้ ไปสอบก็ ต้องเสี ยตังค์ค่าสอบอี ก
เป็ นร้ อยๆ ฟรังค์นะเจ้ าคะ! ป้าก็เลยต่อรองว่า เอางี ้ได้
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ไหม บัง เอิ ญ ว่ า อิ ชัน้ ได้ ป ริ ญ ญาโททางเกษตรจาก
ประเทศที่ใช้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาแม่ ผ่านการเขียน
วิทยานิพนธ์ เป็ นภาษาอังกฤษมาแล้ ว ใช้ เป็ นหลักฐาน
รับรองการใช้ ภาษาได้ ไหม พอดีคณบดียอมผ่อนผันให้
ป้าเลยได้ ประหยัดเวลาและสตางค์ไปอีกหน่อย
ค่ าบารุงการศึกษา
เหตุผลหนึ่งที่ป้ายอมไปเรี ยน เพราะค่าเทอมถูกดี แต่
ถูกดีเฉพาะคนสวิสเท่านันนะ
้
เรี ยนปี ละ 2 เทอม ค่า
เทอมของนักศึกษาสัญชาติสวิสและลีคเตนชไตน์คนละ
ประมาณ 1,000 ฟรังค์เอง สัญชาติจากประเทศอียู คน
ละประมาณ 1,500 ฟรังค์ นอกนัน้ อุแม่เจ้ า ตกคนละ
ประมาณ 10,000 ฟรั ง ค์ ด้ ว ยสาระส าคัญ อัน นี ้ ถ้ า
ใครบอกว่ าสวิสพาสปอร์ ตไม่ สาคัญ ป้าขอเถียงคอ
เป็ นเอ็น
ระบบการเรียนการสอน
หลักสูตรปริ ญญาตรี เรี ยน 3 ปี ไม่เหมือนบ้ านเรา และ
จะจบได้ ต้ องเรี ยนได้ ครบ 180 หน่วยกิต ส่วนระดับ
ปริ ญญาโท เรี ยน 2 วั น ต่ อ สั ป ดาห์ ถ้ าเรี ยนเต็ ม
เวลา หลัก สูต รปี ครึ่ ง ก็ จ บ หรื อ จะเรี ย นไม่เ ต็ม เวลาก็
ได้ แต่ต้องเรี ยนให้ ครบ 90 หน่วยกิต ให้ จบภายใน 3
ปี การตัด เกรด เกรดเต็ ม 6 นัก ศึ ก ษาต้ อ งได้ เ กรด
เกิน 4 ถึงจะผ่าน ป้ามีโอกาสไปเรี ยนในระดับปริญญา
ตรี ด้ว ย เพื่ อเก็ บวิ ช าพื น้ ฐาน จึง ได้ ร้ ู ว่า เขาเน้ น เรื่ อ ง
เนื ้อหา ทฤษฎี มีการทางานร่วมกันเป็ นกลุ่มบ้ างในบาง
วิ ช า ส่ ว นระดั บ ปริ ญ ญาโท เน้ น ทฤษฎี การ
น าเสนอรายงาน และทุ ก วิ ช าต้ อ งมี ก ารท างาน
กลุ่ม เพื่อให้ นกั ศึกษาต่างชาติ ต่างภาษาได้ เรี ยนรู้ที่จะ
ทางานร่วมกัน และต้ องฝึ กวิจารณ์ ผลงานของกลุ่มอื่น
ที่นาเสนอด้ วย และการ วิจ ารณ์ รายงานของกลุ่ม อื่ น
ต้ องอยูบ่ นพื ้นฐานวิชาการ กลุ่มของเราเองก็ต้องฝึ กหัด
ที่จะยอมรับฟั งคาวิจารณ์จากกลุ่มอื่นๆ ด้ วยเช่นกัน สิ่ง
นีป้ ้ าชอบมาก เพราะเป็ นการฝึ กให้ เราใจกว้ า ง ที่ จ ะ

เปิ ดใจยอมรั บ ข้ อบกพร่ อ งของตั ว เอง เรี ย นรู้ ที่ จ ะ
วิจารณ์ผลงานคนอื่น ด้ วยใจที่เป็ นกลาง ไม่โกรธกลุ่มที่
วิจารณ์หรื อตาหนิผลงานของเรา สิ่งนี ้ป้าไม่เคยทามา
ก่อ น ตอนเรี ย นอยู่ที่ เ มื อ งไทย อยากให้ เ มื องไทยน า
ระบบนี ้ไปใช้ มงั่ จัง น่าจะดีเนอะ
ที่ ป้ าชอบมากที่ สุ ด คื อ การได้ สัม ผัส ชี วิ ต
เกษตรกรของสวิ ส เพราะป้ าเลื อ กท าวิ ท ยานิ พ นธ์
เกี่ ยวกับการท่องเที่ ยวเชิ งเกษตรของสวิตเซอร์ แลนด์
เลยได้ มีโอกาสไปสัมภาษณ์เกษตรกร ผู้นาองค์กรการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ผู้ผลักดันนโยบายในระดับรัฐบาล
เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มูล มาวิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป ผล ท าให้ ป้ าได้
ความรู้ นอกตารามากทีเดียว มี ประสบการณ์การไปนัง่
เรี ยนกับเด็กๆ หลายชาติ ที่สงสัยมาก ว่าป้าอายุเท่าไร
เพราะเขาทายไม่ถกู ป้าเลยบอกไปว่าอายุ 25 บวก ที่
เหลือฝากธนาคารไว้ ดอกเบี ้ยเพียบเลย 555
การรับปริญญา
พิ ธี รั บ ป ริ ญ ญ า ที่ นี่ ไ ม่ มี พิ ธี รี ต อ ง มี น า ย ก ส ภ า
มหาวิทยาลัยเป็ นผู้มอบ บัณฑิตแต่งชุดอะไรก็ได้ ที่คิด
ว่าตัวเองสวยงาม อยากถ่ายรู ปตอนรับจากมือนายก
สภา ก็ ให้ คนรู้ จัก ถ่ ายให้ สุดท้ ายจะมี ก ารถ่ ายรู ป หมู่
โดยเจ้ า หน้ า ที่ ข องมหาวิท ยาลัย เพื่ อ จะเอาไปลงใน
เว็ ป ไซท์ พอเสร็ จ พิ ธี มหาวิ ท ยาลัย ก็ จัด ให้ มี ก ารดื่ ม
ฉลอง กิ น อาหารว่า ง และคุยกัน เล็ กน้ อ ยพอเป็ นพิ ธี
แล้ วก็แยกย้ ายกันไป
สาหรับป้า การเรี ยนมีแต่ได้ กบั ได้ ได้ ความรู้ ได้
เพื่อนใหม่ ได้ เปลี่ยนบรรยากาศ ป้าไม่แน่ใจว่า พอเล่า
ละเอียดแบบนี ้จะดึงดูดให้ น้องเพลงสนใจมาเรี ยนที่นี่
อย่า งป้ าไหม หรื อ ว่า ถอดใจไม่ย อมมาเอาเสี ย เฉยๆ
ลองคิดตัดสินใจดูนะจ๊ ะ
ด้ วยรัก
จากมนุษย์ป้าของน้ องเพลง
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เห็นความจริง ในวันที่ไม่มีพอ่
โดยพระพิทยา ฐานิสสโร

พ่อป่ วยด้ วยโรคหัวใจ เบาหวาน ความดัน อยู่
หลายปี ต้ องไปตรวจ พัก รักษาที่โรงพยาบาลอยู่หลาย
ครั ง้ สุด ท้ า ยต้ อ งมาจบชี วิ ต ด้ ว ยโรคมะเร็ ง หลัง จาก
ทราบจากหมอเพียง 2 อาทิตย์ และจบชีวิตลงด้ วยวัย
79 ปี จากคนที่เคยแข็งแรง ทาทุกอย่างด้ วยตัวเอง อยู่
มาวันหนึ่งต้ องให้ ผ้ อู ื่นมาดูแล ได้ ดงั ใจบ้ าง ไม่ได้ บ้าง
และต้ องอยูค่ นเดียวเป็ นส่วนใหญ่ เพราะแต่ละคน ต้ อง
ไปทางาน เรี ยนหนังสือ ถ้ า พ่อไม่มีหลักธรรมคุ้มครอง
ใจ ที่ เ ข้ า ใจความจริ ง ของธรรมชาติแห่ง การ เกิ ด แก่
เจ็บ ตาย แต่ละวันแห่งการมีชีวิต คงเป็ นเรื่ องที่น่าเบื่อ
เครี ย ด กลุ้ม เหงา เศร้ า ทุก ข์ กับ สิ่ ง ที่ อ ยู่เ หนื อ การ
ควบคุม และกาลังเกิดขึ ้นดารงอยู่ ณ เวลานันเป็
้ นที่สดุ
เราทุกคนหลีกหนี ความแก่ ความเจ็บ ความ
ตายไม่ได้ ถ้ าเรายอมรับได้ ทาวันนีท้ ี่เป็ นอยู่ให้ ดีที่สุด
ตระหนัก รู้ กับ สิ่ ง ท าอยู่ อย่า งปล่อ ยวาง เราจะได้ รั บ
ความสุขในทันที ความยากลาบาก ความอดทนยิ่งทา
ให้ ค นนัน้ เข้ ม แข็ ง ไม่ ท้ อ แท้ ต่ อ สิ่ ง ใดๆ ง่ า ยๆ ความ
สบายต่างหากที่ทาร้ ายคนที่หลงยึดติด เมื่อเราสามารถ
ขอบคุณ ความยากล าบากที่ ป ระสบ เราจะพบโชคที่
ยิ่งใหญ่
เมื่ อ เราฝึ กที่ จ ะอยู่ กั บ ปั จ จุ บัน ยอมรั บ สิ่ ง ที่
เกิดขึ ้นอย่างที่เป็ น และทาหน้ าที่เหล่านันให้
้ ดีที่สุด ไม่
ว่าดี หรื อ ร้ าย จะไม่ มี ใครมาโอดครวญว่ าโชคร้ ายอี ก
ต่อไป ที่เราโชคร้ าย เพราะจิตใจไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ ้น
อย่างที่ เ ป็ น บ้ านไฟไหม้ แฟนทิ ง้ ตกงาน เป็ นมะเร็ ง

ประสบอุบตั เิ หตุ เพื่อนหลอก โดนนินทา โดนโกง คนรัก
คนใกล้ ชิดเสียชีวิต ฯลฯ อย่ าไปเหนื่อยเพิ่ม ด้ วยการ
พยายามหาสาเหตุ เมื่ อ สิ่ ง เหล่ า นัน้ เกิ ด ขึ น้ ใครที่
ยอมรับ และปล่อยวางได้ เร็ ว ไม่โทษสิ่งใดๆ ได้ ชื่อว่า
โชคดีที่สุด เพราะกาลังสอน และบอกคนๆ นันว่
้ า ยึด
มัน่ ถือมัน่ มากแค่ไหน เราก็จะทุกข์มากแค่นนั ้
การพิจารณา ความแก่ ความเจ็บ ความตาย
ทุกวัน คือ พรอันยิ่งใหญ่ ที่จะช่วยให้ เราดาเนินชีวิต ณ
ปั จจุบนั อย่างไม่ประมาท เพราะพรุ่งนี ้อาจต้ องสูญเสีย
สิ่ง ที่ รัก ที่ พ อใจ หรื อต้ องจากกันไป ทัง้ แบบจากเป็ น
และจากตาย ท าวัน นี ท้ ี่ อ ยู่ร่ วมกันให้ ดีที่ สุด มอง คิด
กระทาแต่สิ่งดีๆ เพื่อเป็ นการขอบคุณ การมีชีวิตของเรา
และสิ่งรอบข้ างที่เกื ้อกูลให้ เราอยู่ อยู่เพื่อให้ แบ่งปั น จะ
มีความสุขง่ายและมากขึ ้นในทุกๆ วัน มากกว่าอยู่เพื่อ
อยากได้ อยากครอบครอง เพราะในโลกใบนี ้ไม่มีอะไร
เป็ นของเราอย่างแท้ จริ ง แม้ แต่ร่างกายนี ้ แต่พลังแห่ง
ความดีต่า งหากที่ เราได้ ก ระทา ยัง อยู่คู่โลกใบนี ้ แม้
ร่างกายนี ้ดับไป
ขอให้ สุขสงบในวันพ่ อ แม้ ใครที่พ่อจากไป
หรื อใครที่ยงั มีพอ่ อยู่ แม้ พอ่ จะดีหรื อร้ าย แต่เราได้ ชื่อว่า
สัมพันธ์ กันจึงได้ มาเป็ นพ่อลูกกัน นาส่วนที่ ดีของท่าน
มาพัฒ นาตัว เรา เปลี่ ย นแปลงสิ่ ง ไม่ดี ไม่ง ามที่ ท่า น
ส่ง ผ่ า นให้ เ รา เป็ นความสงบสุข เบิก บาน ตื่ น รู้ ผู้มี
ปั ญญา สามารถเรี ยนรู้ จากทุกสิ่งทังสองด้
้
านเสมอ เรา
จะสัม ผัสพ่อในตัวเราทุกๆ วัน แม้ ร่างกายท่านไม่อยู่
แล้ วก็ตาม และท่านจะเป็ นสิ่งที่งดงามยิ่งขึน้ ในจิตใจ
ของเรา ถ้ าท่านยังมีชีวิตอยู่ จงดูแลทังกายและใจท่
้
าน
ที่สาคัญ การทาให้ ตวั เราสงบสุขในทุกวันกับตัวเองและ
สิ่งรอบข้ าง คือ ของขวัญที่ดีที่สุดที่จะให้ กับท่าน เมื่ อ
สามารถสัมผัสคนที่รั กในตัวเราแม้ จะอยู่หรื อไปทาให้
ไม่มีใครสิ่งใดจากเราไป เพราะยังคงดารงอยู่ในใจเรา
เสมอ ไม่เฉพาะแค่พอ่ ของเรา แล้ วจะมีสิ่งใดเล่า ที่ทา
ให้ เราทุกข์...........
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แนะนาภาพยนตร์
โดย ต้ นกล้ า

อดใจไม่ไหวแล้ วค่ะ ที่จะต้ องขออนุญาตเล่าขานเรื่ อง
ของภาพยนตร์ ที่กาลังเป็ นที่กล่าวถึง ฮือฮาที่เมืองไทย
และหมูช่ าวไทยในโซเชียลทัว่ โลก
“พระพุทธเจ้ า มหาศาสดาโลก” คือ ภาพยนต์ที่
อยากจะแนะน าค่ ะ แม้ จะมี เ นื อ้ หาเรื่ องราวของ
พระพุท ธเจ้ า พระศาสดาแห่ง พระพุท ธศาสนา แต่
ปราชญ์ทงหลายกล่
ั้
าวว่า พระพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนา
แต่เป็ นความจริ งของธรรมชาติ พระศาสดาทรงตรัสไว้
ว่า “จงอย่ า เชื่ อ สิ่งใดง่ า ยๆ แม้ แต่ คาพู ด ของเรา
จนกว่ าจะพิ สู จ น์ ด้ ว ยปั ญญาและ
เหตุผลแล้ ว”
จะเชื่ อว่าภาพยนตร์ ซี รีส์ชุดนี น้ ่าดู น่า
ศึกษา คงต้ องตามกันไปดูด้วยตนเอง
นะคะ ทั ง้ การถ่ า ยท าที่ สุ ด อลั ง การ
นัก แสดงสุด สวย สุด หล่ อ พระเอกที่
แสดงเป็ นพระพุทธเจ้ า หล่อมากค่ะ ทัง้
เครื่ องแต่ ง กายและฉาก -สถานที่
ตกแต่งสวยงามสุดบรรยาย การดาเนิน
เรื่ อง
ดราม่า มีครบทุกรส รัก โกรธ เกลียด อิจฉาริ ษยา กลัน่
แกล้ ง ล้ างแค้ น ดั่ ง ชี วิ ต มนุ ษ ย์ เ ป็ นปกติ เป็ นชี วิ ต
ธรรมดา ให้ ทงั ้ ความบันเทิงและสาระ แน่นอนว่าการ
สร้ างต้ องเพิ่มเติมเสริ มแต่งดัง่ นิ ยาย รายละเอียดจะ
จริ งไหม อย่าไปเถียงกันเลยค่ะ เวลาที่ผ่านมานานกว่า
2558 ปี ไม่มีใครรู้จริงหรอก
คนเล่าเองได้ ดูแล้ ว ก็ ติดงอมแงม ขอบอกว่าแม้ ญาติ
ผู้ใหญ่หลายท่านที่ไม่เคยคิดจะดูละคร ละเม็ง ทางทีวี
กลายเป็ นแฟนหนังเรื่ องนี ้ มาติดตามและมีหวั ข้ อคุยกัน
ในวงสนทนา อย่ างมหัศจรรย์ ในสื่อต่างๆ มีเสียงชื่น

ชมภาพยนตร์ ซีรีส์ชดุ นี ้หลายด้ าน รวมทังจากผู
้
้ ที่ไม่ได้
นับถือพุทธศาสนา
“พระพุทธเจ้ า มหาศาสดาโลก” สร้ างที่อินเดีย โดย
Dr. B.K. Modi เศรษฐี ชาวอินเดีย ซึ่งมีความศรัทธา
แรงกล้ าในพระพุทธศาสนา ใช้ ทุนสร้ าง 1,000 ล้ าน
บาท ระบบ 3D ประกันคุณภาพด้ วยรางวัลชนะเลิศ
ประเภทก ากับ ยอดเยี่ ย ม ของ Asian Television
Awards 2014 เรี ยกได้ วา่ เป็ น มหากาพย์ละครซีรีส์ ซึ่ง
เวิร์คพอยท์ทีวีและสหมงคลฟิ ลม์ ร่วมมือกันซื ้อมา แล้ ว
พากย์ ภ าษาไทย ใช้ เ นื อ้ เพลงไทย น าออกฉายทาง
โทรทัศน์ สามารถติดตามย้ อนหลังได้ ในยูทูป ทัง้ หมด
54 ตอนๆละประมาณ 50 นาที เพิ่งออกอากาศครบทุก
ตอนไปแล้ วเมื่อต้ นเดือนกันยายน ศกนี ้
และต้ องกลับมาออกอากาศอีกครัง้ ใน
เดือนตุลาคม ถัดมาอย่างรวดเร็ ว ตาม
คาเรี ยกร้ อง แสดงว่าต้ องดีจริ ง อย่างนี ้
นี่เอง เราจึงไม่อยากตกเทรน ชักชวนให้
ดูได้ ทุกเพศทุกวัย ทุกชาติศาสนา และ
ถ้ าอยากฟั งภาคภาษาอังกฤษ คงต้ อง
แว๊ ปเข้ าไปดูเวอร์ ชนั่ อินเดียนะคะ
การนัง่ สมาธิ ไม่ได้ จากัดเฉพาะผู้นบั ถือ
ศาสนาพุทธ การทาสมาธิ มีมาเนิ่นนานก่อนที่เจ้ าชาย
สิทธัตถะ จะออกผนวช แม้ ทกุ วันนี ้ การสอนทาสมาธิก็
เป็ นศาสตร์ แพร่ หลายทั่วไปของทุกชาติ -ศาสนา เพื่ อ
ช่วยสร้ างสติในการทางาน และในการใช้ ชีวิตประจาวัน
มีผ้ ทู ลู ถามพระพุทธเจ้ าว่า “ทาสมาธิแล้ วจะได้ อะไร“
คาตอบของพระองค์ คือ “เรามีแต่ ความสูญเสีย เสีย
ความโกรธ เสี ยความกั งวล เสี ยความเศร้ า เสี ย
ความไม่ ม่ ันใจ เสียความกลัว แก่ -เจ็บ-ตาย” ก็คง
ต้ อ งกลับ ไปทวนค าสอนของพระองค์ ท่า น ที่ ต รั ส ว่ า
“จงอย่ าเชื่ อสิ่ งใดง่ ายๆ แม้ แต่ ค าพู ด ของเรา
จนกว่ าจะพิสูจน์ ด้วยปั ญญาและเหตุผลแล้ ว” ......
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ถามมา ตอบไป
โดย พี่หญิงไทย

คาถามวันนี ้ เป็ นเรื่ องของคู่สมรสเช่นเคย เมื่อจานวนคู่
สมรสระหว่างไทย-สวิส เพิ่มมากเท่าไร ปั ญหาก็ เพิ่ม
เป็ นสัด ส่ว นเท่า นัน้ ฉะนัน้ จึง อยากให้ ข้ อ คิด ข้ อ ควร
ค านึง ส าหรั บ ผู้ที่ ต้ อ งการแต่ง งานกับ ชาวสวิ ส หรื อ
แม้ แต่ชาวต่างชาติใดๆ ควรศึกษากันและกัน ระยะหนึ่ง
ให้ ร้ ู จกั นิสยั จิตใจ ก่อนที่จะตัดสินใจ วางชีวิตไว้ ในมือ
ของผู้ใด และควรที่ จ ะศึกษาหน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบ
ของการเป็ นสามี ภรรยา การเป็ นแม่ เมื่ อ มี ลู ก
เพราะฉะนันควรหาความรู
้
้ ทางกฏหมาย สิ่งที่เราพึงได้
พึงมี ก่อนที่จะปล่อยเรื่ องราวให้ เนิ่นนานไป
คาถามวันนี ้ ส่งมาตามสาย มาไกลจากประเทศไทยค่ะ

คาถาม: สามีทิ ้งหนูและลูกเล็ก (5 ขวบ) ไว้ ที่เมืองไทย
แล้ วตัวเองกลับมาอยู่สวิตเซอร์ แลนด์ นานกว่าหนึ่งปี
แล้ ว ไม่ส่ง เสี ยเลี ย้ งดู จะทาอย่างไรดีคะ ใบอนุญาต
พานัก(บี)ในสวิตฯของหนูหมดอายุ ไม่สามารถขอวีซ่า
กลับไปสวิตเซอร์ แลนด์ได้ อีกทัง้ หนัง สือเดินทางสวิส
ของลูกก็ หมดอายุ และไม่ส ามารถขอต่ออายุหนัง สื อ
เดินทางของลูก เพราะพ่อไม่อยู่ และสถานทูตสวิสที่
เมืองไทยไม่ได้ ให้ ความช่วยเหลือใดๆ นอกจากนี ้ยังได้
ข่าวว่าสามีจะขอฟ้องหย่าอีกด้ วย

แต่ ส ามี ไ ม่ ป ระสงค์ จ ะให้ คุ ณ กลั บ ไป จึ ง ไม่ ช่ ว ย
ดาเนินการการขอวีซา่
2. การขอต่ ออายุหนังสือเดินทางสวิสของผู้ที่ยงั
ไม่บ รรลุนิติภ าวะ เนื่ อ งจากลูก เป็ นเด็ก น้ อ ย ต้ อ งให้
ผู้ปกครอง ทังพ่
้ อและแม่ไปลงลายมือชื่อด้ วยกัน ในการ
ดาเนินการเรื่ องหนังสือเดินทาง แต่ถ้าพ่อและแม่ หย่า
กันแล้ ว ฝ่ ายที่มีสิทธิปกครองลูกฝ่ ายเดียว มีสิทธิในการ
ขอหนังสือเดินทางให้ ลกู ได้ โดยนาหลักฐานการได้ สิทธิ
นันมาแสดงประกอบค
้
าร้ องขอหนังสือเดินทาง
ปั ญหาทังสองข้
้
อนี ้ ถ้ าติดต่อคุณสามีได้ เขาจะสามารถ
ช่ว ยคุณให้ กลับมาสวิ ตฯได้ และสามารถที่ จ ะขอต่อ
อายุหนังสื อเดินทางของลูกชายด้ วย กรณี นีล้ ูกชายมี
สัญ ชาติ ส วิ ส คุณ สามารถขอความช่ ว ยเหลื อ จาก
สถานทูตสวิส ในประเทศไทย ประสานงานการติดต่อ
กับพ่อของเด็ก
นอกจากนี ้ในฐานะที่เป็ นคนไทย มีหน่วยงานคุ้มครอง
สิทธิและช่วยเหลือการติดตามญาติในต่างประเทศ คือ
”ส านั กงานอั ยการพิ เ ศ ษฝ่ ายคุ้ มครองสิ ท ธิ
ประชาชนระหว่ า งประเทศ” ที่สานั กงานอัยการ
สูงสุด” สามารถติดต่อทางอินเตอร์ เน็ต
เว็บไซต์: http://www.humanrights.ago.go.th/
E-Mail : humanrights@ago.go.th
โทรศัพท์ : 0-2142-1532, 0-2142-1533
และมี ส านั ก งานอั ย การเขตต่ า งๆ ซึ่ ง สามารถขอ
คาปรึกษาได้ ดูรายชื่อจาก “ติดต่อเรา” ในเวปไซด์

คาตอบ: ปั ญหานีซ้ ับซ้ อนมาก น่าเห็นใจอย่างที่สุด
ขอยกปั ญหาเพื่อชี ้แจงเป็ นข้ อๆ ดังนี ้
1. ใบอนุญาตพานัก บี
ถ้ าออกไปอยู่นอกประเทศนานกว่า 6 เดือน ใบอนุญาต
จะถูกยกเลิก การที่คณ
ุ ย้ ายไปอยู่เมืองไทย หลายปี จะ
กลับมาสวิตฯต้ องขอวี ซ่าใหม่ เพื่ อติดตามครอบครั ว

3. การฟ้องหย่ า สามี-ภรรยาที่แยกกันอยู่นานกว่า 2
ปี ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งสามารถฟ้องหย่าได้ โดยที่อีกฝ่ ายไม่
สามารถคัดค้ าน ขบวนการหย่าที่ ป ระเทศสวิตฯต้ อ ง
ผ่านการพิจ ารณาของศาล ขณะที่ ใ นประเทศไทย คู่
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สมรสสามารถจูงมือกันไปตกลงหย่าอย่างสันติที่อาเภอ
ใช้ เวลาเพียงครู่เดียวเท่านัน้
ดัง นัน้ อย่ า นิ่ ง นอนใจ ไม่ ว่ า จะเป็ นกรณี ที่ เ ราไปอยู่
ประเทศไทย แล้ วสามีกลับมาสวิตฯ ด้ วยเหตุผลใดๆก็
ตามที่เขาจะอ้ าง หรื อแม้ ว่าคุณและสามีจะพานักที่ใด
ประเทศนี ห้ รื อที่ ไ หนๆ แม้ ไม่ ไ ด้ อยู่ ด้ วยกั น เป็ น
เวลานานเช่นนี ้ ย่อมถูกฟ้องหย่าได้ และถ้ าเราอยู่ไกล
กัน ยิ่งหมดโอกาสที่จะมาแก้ ตา่ ง หรื อให้ ถ้อยคาในศาล
ทาให้ เสียสิทธิตา่ งๆที่พงึ ได้ -พึงมี

กรณี ของคุณนี ้ มีปัญหาหลายอย่าง แต่ที่ น่าเป็ นห่ วง
คือเด็ก และเพื่อรักษาสิทธิของเด็ก ซึ่งมีสญ
ั ชาติสวิส
ควรจะขอความช่ว ยเหลื อจากสถานทูตสวิ ส ในการ
ติดต่อพ่อ เตรี ยมเอกสารของลูกที่มี เพื่อเป็ นหลักฐาน
ประกอบการขอความช่วยเหลือ
ยัง มี อี ก หลายกรณี เช่น ภรรยาและลูก ยัง พ านัก อยู่
ที่สวิตฯ แต่สามีย้ายไปอยูเ่ มืองไทย ปั ญหาคือ ถ้ าลูกยัง
เล็ก แต่พอ่ ไม่ชว่ ยส่งเสีย ไม่เลี ้ยงดู ยังไม่มีทะเบียนหย่า
การดาเนิน เรื่ องเอกสาร ทัง้ หนัง สื อเดิน ทาง การเข้ า
โรงเรี ยน และอื่นๆ ซึ่งพ่อจะต้ องลงลายมือชื่อ พร้ อม
กับแม่ ปั ญหาการติดตามหาพ่อเด็กที่เมืองไทย ไม่ง่าย
อย่างที่ คิด จึง ขอให้ เ ป็ นกรณี ศึกษา ก่อนตัด สิ นใจใช้
ชีวิตกับใคร ควรได้ ศึกษาว่าพ่อแม่ พี่น้องเขาอยู่ที่ไหน
ควรท าความรู้ จัก ญาติห รื อเพื่ อ นไว้ บ้ า ง และปั ญ หา
สาคัญ คือ การสื่อสาร การใช้ ภาษา ความพร้ อมของ
เรา ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
สิ่วเหล่านี ้จะช่วยเราได้ ในกรณีที่มีปัญหาในอนาคต
ขอเป็ นกาลังใจให้ ผ่านปั ญหาทุกอย่ างโดยราบรื่น
ღ♥*¨ღ♥*¨*•►ღ♥*¨*•►ღ♥*¨*•►*•►ღ♥*¨*•►ღ♥*¨*•►ღ♥*

เข้าใจไหม

โดย ก. ไตรคา
สะใภ้ ไทยในครอบครั วฝรั่ ง จะหาโอกาสนัดพบปะสังสรรกัน
สม่ า เสมอเพื่อ แลกเปลี่ยนเรื่ อ งราวเล่า สู่กัน ฟั ง เราจึ ง ได้ ยิ น
ลูกครึ่ งทัง้ หลายสื่อสารภาษาไทย แล้ วเย็นวันหนึ่ง เมื่อเสียง
โทรศัพท์ดงั ขึ ้น คุณมังคุด บอกน้ องแอนนาอายุ 8 ปี รับสาย
แอนนา :
Good Morning
คุณมะปราง: สวัสดีแอนนา มีใครอยูบ่ ้ านบ้ าง
แอนนา: บิดาอยูบ่ ้ านค่ะ
คุณมะปราง: แม่อยูไ่ หม ขอพูดกับแม่หน่อย
แอนนา: แม่ แม่ มีโทรศัพท์จากเพื่อนแม่ที่มีลกู หลายตัว (มีลกู
4 คน)
คุณมะปราง: เออมังคุดสบายดีหรื อ พรุ่งนี ้ฉันจะไปกินข้ าว
บ้ านแกนะ จะชวนอีกครอบครัวไปด้ วย ฉันจะทาข้ าวเหนียว
ส้ มตา เตรี ยมไว้ หมดแล้ ว อ้ อสะตอของชอบของแกด้ วย
คุณมังคุด: เออๆ มาเลย ไม่ได้ เจอกันนานแล้ ว (ความจริ งเพิง่
เจอกันอาทิตย์ที่แล้ ว)
วันรุ่งขึ ้น หนูแอนนาวิ่งไปรับแขก พร้ อมตะโกนบอกแม่ “ แม่ แม่
เพื่อนแม่มันมากันแล้ วนะ หลายตัว สี่ผ้ หู ญิ ง สองผู้ชาย สาม
เด็ก ผัวป้ามะปรางมาด้ วย”
ถึงเวลาอาหาร
แอนนา: ข้ าวเหนียวนี่หนาวแล้ วหนูไม่กิน ส้ มตาของหนูสตั ว์
เลี ้ยง (ปู)ที่ตายเหม็นแล้ วไม่เอา คุยกันไม่หยุด กินกันไม่เลิก
ฝรั่งทัว่ โลกงงมากกับพฤติกรรมการกินของพวกเรา เหมือนเป็ น
เอกลักษณ์ จนถึงค่า เพื่อนๆคุณมังคุดเตรี ยมกลับบ้ าน แอนนา
(เข้ า มากระแซะเพื่ อ นๆของแม่ เธออยากเล่น กับ เด็ ก ๆต่ อ )
พร้ อมบอกเพื่อนๆของแม่ “กลับกันได้ แล้ ว”
คุณมะปราง: ไอ้ มงั คุด ลูกแกไล่พวกฉันกลับแล้ วนะ
แอนนา:
กลับได้ แล้ ว กลับได้ แล้ ว
คุณมังคุด: แอนนาลูกฉันจะบอกว่า จะกลับแล้ วหรื อ
คุณมะปราง: โอย ฉันจะรู้ได้ อย่างไร ภาษาไทยแบบลูกครึ่งนี่...

การเลีย้ งดูลูกๆในสองวัฒนธรรมมีความละเอียดอ่อน
และซับซ้ อนสาหรับทัง้ สองฝ่ าย คุณแม่ไทยคงต้ อ งใช้
ความอดทนมากในการติว การพูด ซ า้ ๆโดยไม่แสดง
ความเบื่อหน่าย เด็กคือพืน้ ฐานของความสัม พันธ์ ใน
อนาคต ระหว่างบ้ านเกิดของแม่และของพ่อ เอาใจช่วย
ลูกครึ่งทุกคนและคุณแม่ไทย ขอให้ ประสบความสาเร็จ
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มารยาททั่วไป ในสังคมสื่อออนไลน์

ในยุคสมัย สัง คมก้ ม หน้ า ไม่มี ใ ครปฏิ เสธได้
เต็ม ปากเต็ม ค าว่า เราไม่อ ยู่ใ นกลุ่ม สัง คมก้ ม หน้ า นี ้
เทคโนโลยีมาเร็ วกว่าพรุ่งนี ้เสียอีก พวกเราก็รีบกระโดด
ลงไปใช้ สัง คมสื่ อ ออนไลน์ นี ก้ ัน แบบเมามัน แบบไร้
“คูม่ ือการใช้ ” แบบไม่ร้ ู เนื ้อรู้ ตวั ทุกอย่าง ทุกเรื่ อง ทุก
แง่มมุ ของชีวิต โพสต์ แชร์ ชอบ แล้ ววันหนึ่งก็มาถึง “วัน
หน้ ามึ น ” ว่ า อะไรควร อะไรไม่ ค วร ขอบเขตและ
มารยาท อยู่ตรงไหน ขอเน้ นไปที่ เฟสบุค วันนี ้ขอเสนอ
เพียง 5 ข้ อง่ายๆ ฝากท่านผู้อ่านไปคิด ก่อนจะกลับไป
นัง่ ก้ มหน้ ากันต่อ
1. ข่าวของใคร โพสต์เฉพาะเรื่ องของตัวเราเอง อย่า
โพสต์เรื่ องของคนอื่ น ไม่ว่าจะเป็ นข่าวดีหรื อข่าวร้ าย
ถ้ าข่าวมิใช่เกี่ยวกับเราโดยตรงนัน้ เรามิควรที่จะไปป่ าว
ประกาศก่อนที่เจ้ าของเรื่ องเขาจะพร้ อม
2. ขออนุญาต เคารพในสิ ทธิ ส่วนบุคคล ในโลกของ
Social Media เรามักจะคิดว่า ก็กลุ่มเดียวกัน ญาติพี่
น้ อง คนคุ้นเคยกันทังนั
้ น้ เวลาเราไปไหน ไปทาอะไรกัน
มา จึงมีความอยากที่จะ แชร์ แบบว่องไวและไร้ ขอบเขต
เคยไหม ที่ มี ก ารถ่ ายรู ปหมู่แ ล้ วคนอื่ น โพสต์บ นเฟส
ของเขา ฉะนัน้ ก่อนที่จะโพสต์รูปหรื อแท็กใครๆ ถาม
เขาสัก นิ ด ก่ อ นดี ไ หมว่า โพสต์ ไ ด้ แท็ ก ได้ ห รื อ เปล่ า
สิทธิสว่ นบุคคลที่ไม่ควรมองข้ าม

๑) 3. เม้นท์ – เม้า ท์ บางคนอาจยัง ไม่ชัด เจน หรื อเป็ น
มือใหม่บนเฟส จึงมึนๆว่า ที่เขียนลงไปบน คอมเม้ นท์
ใต้ ภ าพนัน้ มี ใครเห็นบ้ าง คาตอบคือ ทุกคนที่เห็นรู ป
นันแหละ
้
ฉะนันหากมี
้
ความในใจอยาก เม้ าท์ ส่วนตัว
ควรจะส่งข้ อความหลังภาพโดยผ่านแมสเซ็นเจอร์ เรา
จะมี ความเป็ นส่วนตัวและปลอดภัยกว่า เพราะจะมี
เพียงเราและเพื่อนที่เราเขียนถึงเท่านันที
้ ่เห็นข้ อความ
๒) 4. บ่น บ่น บ่น โซเชียล์ ออนไลน์ในปั จจุบนั เป็ นพื ้นที่
“ระบายอารมณ์ ” สาหรับหลายๆคน เกี่ยวกับทุกอย่าง
และทุกเรื่ อง ในขณะที่มนั มีประโยชน์ในการแชร์ ข้อมูล
เพื่ อ ส่ ว นรวม เช่ น ปั ญหาการจราจร บริ ก ารของ
ร้ านอาหาร ปั ญหาทางสังคมในแง่ตา่ งๆ แต่การโพสต์
เพื่อบ่นหรื อด่าหรื อตาหนิไปเรื่ อยๆ จนเป็ นนิสัย มิใช่
เพื่ อการสร้ างสรรค์ เพื่ อ หาข้ อแก้ ไ ขหรื อทางออกกับ
ปั ญหา เพี ยงบ่นได้ ด่าได้ กับทุกสิ่ง ทุกอย่าง ภายใต้
ดวงอาทิตย์ นีล้ ่ะ ก็ เราจะกลายเป็ น คุณนายขี บ้ ่นบน
สังคมออนไลน์ไปหรื อเปล่า ลองกลับไปดูโพสต์เก่าๆซิ
เราช่างบ่นช่างตาหนิมากไปไหม
i. 5. มีมารยาท ข้ อเสียของสังคมออนไลน์ คือ เราไม่
สามารถเห็นสีหน้ าของคู่สนทนาว่าเขามีสี หน้ าเช่นไร
เราเดาได้ จ ากเพี ย งแค่ จ าก ค ำพู ด เท่ า นั น้ ดัง นั น้
ช่วยกันใส่ใจสักนิดกับการใช้ คาพูด เช่น ขอบคุณ ขอ
โทษที หรื อ หน้ ายิ ้ม ใส่ลงไปในข้ อความที่เราโพสต์ จะ
ช่วยสร้ างกระแสคลื่นบวกในกลุ่ม การเข้ าเช็คอินเฟส
ของเราก็จะรื่ นรมย์ขึ ้นอีกมาก
การใช้ ม ารยาททัง้ 5 ข้ อนี ้ เป็ นการให้ เ กี ยรติ
และเคารพในสัมพันธภาพของเราต่อ “กลุ่มเพื่อน” ซึ่ง
ส่วนใหญ่ก็เป็ นหมู่กลั ยาณมิตรและญาติใกล้ ชิด(หรื อคู่
ค้ า หากเราทาธุรกิจ) กันทังนั
้ นมิ
้ ใช่หรื อ........การ
แปลและดัดแปลง โดย ชนิกา เกียรตินนั ทน์ มาร์ แชลล์
จากบทความ “5 Rules of Common Courtesy in Social
Media” Jul 6, 2015. เว็ป fmpr.net (Fujita & Muira Public

Relations, Inc; Pennsylvania
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ปฏิ ทินกิจกรรม
วันศุกร์ ท่ ี 11 ธ.ค 2015
เวลา 10.30 น.

กิจกรรมปั่ นเพื่อพ่อ “Bike for Dad” ณ นครเจนีวา เพื่อเฉลิมพระเกียรตพิระบาท
สมเด็จพระเจ้ าอยูเ่ นื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
ณ Place des Nations นครเจนีวา

วันเสาร์ ท่ ี 12 ธ.ค 2015
เวลา 13.00-17.00 น.

งานในหลวงในดวงใจ –ซูริค
ณ Kapelle Helferei Grossmünster, Kirchgasse 13, 8001 Zürich

วันอาทิตย์ ท่ ี 1 พ.ค 2016

วันประชุมสามัญประจาปี สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย

วันอาทิตย์ ท่ ี 4 ก.ย 2016

งานวันสังสรรค์ครอบครัวหญิงไทย ครัง้ ที่ 11
ที่ Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach

.......................................................................................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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หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 031-970-3427
ในวันทาการ จันทร์ -ศุกร์ (เว้ นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 9:00น. - 12:00น. และ 14:00น. - 17:00น.
หรื ออีเมล์ visa.thaiembassybern@gmail.com
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