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ประกาศผลประกวดเรียงความและภาพวาด “แม่กับฉัน”
การเกณฑ์ทหารไทย
การขอใบอนุญาตขับขี่สวิส
เลี้ยงลูกสไตล์สวิส
รถไฟเจริญ ประเทศเจริญ

วั นศุ กร์ที่ 8 เมษายน 2016 ชาวสมาคมหญิงไทยเข้าพบ
นายนพปฎล คุณวิบูลย์ เอกอั ครราชฑูตไทยประจากรุงเบิร์น

วันอาทิตย์ท ี่ 20 มีนาคม 2016 กรรมการสมาคมฯรับเชิญเป็ นวิทยากร อบรมเรือ่ ง
“การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้ นคืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน” ให้นกั เรียนนวดแผนไทย ที่ วัดศรีนครินทรวราราม

รวงข้าว
ปี ที่ 18 ฉบับเดือนเมษายน 2559/2016

สารบัญ

สมาคมหญิงไทยเพือ่ หญิงไทย สวิตเซอร์แลนด์

เรื่องจากปก

Verein Thai Frauen für Thai Frauen
Postfach 11, 3038 Kirchlindach
Tel. +41 79 649 34 32
PC-Konto: 87- 677365 -7
IBAN: CH26 0900 0000 8767 7365 7
http://www.thaifrauenverein.ch
E-Mail: vorstand@thaifrauenverein.ch
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เรี ยงความชนะเลิศ และภาพวาด
เรื่ อง “แม่กบั ฉัน”

เรื่องจากเมืองไทย
10

การเกณฑ์ทหาร(ไทย) ทาไม อย่างไร

กฎหมายน่ารู้

เฟสบุ๊ค สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย:

http://www.facebook.com/thaifrauen.swiss
………………………………………………………
คณะกรรมการสมาคมฯ
ประธาน : จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต
รองประธาน : กุวลั ยา รีเดอร์
เหรัญญิก : อรัญญา อูดรี
ทะเบียน : พรพรรณ เวงเงอร์
ประชาสัมพันธ์ : กัลยา ฟิ งค์
เลขานุการ : ญาณพัช ดินเน่
บรรณาธิการ : กุหลาบ ไทรโพธิ์ภู่
เว็ปมาสเตอร์ : Dr. Hans Rieder
ที่ปรึกษา : สมบัติ มากลัน่ –เรอบิเย ศักดา บัวลอย
เตือนจิตต์ เยอร์ ก
…………………………………………......
บรรณาธิการ: กุหลาบ ไทรโพธิ์ภู่
ฝ่ ายศิลป์ : ชนิกา เกียรตินนั ทน์ มาร์ แชลล์
กองบรรณาธิการ : กุวลั ยา รีเดอร์ อรัญญา อูดรี
พิสูจน์ อักษร : จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต
นักเขียน : ก. ไตรคา นกฮูก พี่หญิงไทย ลาดวน
เฟรา ฮีรชิ คนสองบ้ าน ปรียวิศว์ โยธีพิทกั ษ์ (จอม)
ฟ้า บุณยะรัตเวช รักษ์ สขุ ภาพ และมดงาน
นักแปล : ศักดา บัวลอย
ขอบคุณภาพปกจากน้ องอนิสา อรุโณ ภาพประกอบในเล่มจากกูเกิ ้ล
พรกมล กิเกอร์ และจากคณะกรรมการสมาคมฯหญิงไทย

12
14
14

การขอใบอนุญาตขับขี่สวิส
ขาดเรี ยน ไม่ไปโรงเรี ยน
ค่าแรงขันต
้ ่า และงานมืด

สรรหามาเล่า
16
20

สิทธิพิเศษ อะไรคือพิเศษ
ยิ่งกว่า เข็นครกขึ ้นภูเขา

สุขภาพกาย ใจ
15
22

อาหารจานช้ า
พิสจู น์ธรรมด้ วยชีวิต

สาระน่ารู้
17
24
25

จิตแม่ดี ลูกก็มีความสุข
รถไฟเจริญ ประเทศเจริญ
เลี ้ยงลูกสไตล์คนสวิส

หญิงไทย
4
19
29
30

บทบรรณาธิการ และ สารจากประธาน
ถามมา ตอบไป
ปฏิทินกิจกรรม
รายงานการประชุมสามัญประจาปี 2016
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บทบรรณาธิ การ

สารจากประธาน

สวัสดีคะ่ ท่านผู้อา่ นที่รัก

สวัสดีคะ่ เพื่อนๆสมาชิก และน้ องพี่ชาวไทยทุกคน
ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ แว่วเสีย ง
เชียร์ การแข่งขันวอลเลย์ บอล Montreux Volley Master
2016 เมื่อต้ น เดือนมิถุน ายน ที่ ผ่ านมา ที่ เมืองมองเทรอ
ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นรายการซึง่ เชิญทีมชันน
้ าของ
โลกมาแข่งขันกัน ทัง้ หมด 8 ที ม ที มชาติห ญิ งไทย ได้ รับ
เชิญ ด้ วย และมีผลงานล้ มทีมใหญ่ ๆ หลายประเทศ เช่น
เซอร์ เบี ย ตุ ร กี ไม่ เว้ น แม้ แต่ ที ม ชาติ ส วิ ส จนได้ เข้ าชิ ง
ชนะเลิศกับทีมจีน แต่ในที่สดุ ทีมไทยก็ได้ เหรี ยญเงิน และ
นักกีฬาไทย 4 คนได้ รับรางวัลบุคคลที่เล่นเก่งในตาแหน่ง
ต่างๆ ด้ วย ถือเป็ นเกียรติแก่ตนและประเทศชาติอย่างยิ่ง
ในงานนี ้ ได้ เห็นพลังสามัคคีของคนไทยที่อาศัย
อยู่ในสวิตฯ ซึง่ พร้ อมใจกันไปเชียร์ เกาะติดสนาม ทุกนัดที่
ที มชาติไทยลงแข่ งขัน เสี ย งเชี ย ร์ ส นั่น มาก ภาพธงไทย
โบกไสว ปลื ้มใจนัก หลายคนแต่งชุดไทยเต็มยศ รอยยิ ม้
กว้ างขวางเปื อ้ นใบหน้ า ดวงตาเป็ นประกาย แพ้ -ชนะ เป็ น
เรื่ องรอง เพราะงานนี ้ ทาให้ ใครๆ ได้ เห็นพลังสามัคคีของ
ชนชาวไทย สร้ างสีสรรของการเชียร์ กีฬา จะมีก็แต่ตอนที่
ต้ องแข่งกับทีมเจ้ าภาพ คือสวิตเซอร์ แลนด์ นัน่ แหละ ไม่ร้ ู
ว่าสถานะการณ์ทางบ้ านเป็ นอย่างไรบ้ าง หุหุ
สามัคคี คือพลัง อยากให้ รวมกันมัน่ คงต่อไป ให้
กาลังใจแก่กนั ช่วยเหลือกันและกัน ไม่ว่าจะเป็ นเพื่อนกัน
หรื อเพิ่งจะได้ พบกัน เพราะเราคือคนชาติเดียวกัน
ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ ไทยแลนด์ ไม่วา่ จะอยู่ที่
ไหน เรารักทุกคน นะคะ

รวงข้ าวฉบับ “วันแม่แห่งชาติ” 12 สิงหาคม ปี นี ้
เราเปลี่ ย นรู ป แบบ เป็ น การจัด ให้ มี ก ารประกวด เขี ย น
เรี ย งความ และวาดรู ป ในหัวข้ อ “แม่ กับ ฉั น ” แทนการ
สั ม ภาษณ์ พิ เศษคุ ณ แม่ ที่ เราท ามาแล้ ว 3 ปี ในการ
ประกวดทัง้ สองประเภทนัน้ ได้ รับความสนใจจากเพื่อนๆ
ชาวไทย สมาชิก และบุตรหลานตัวน้ อยๆ ส่งผลงานมาให้
ชื่นชมกัน เรี ยงความชนะเลิศ ท่านจะได้ อ่านในเล่มนี ้ ส่วน
ภาพวาดชนะเลิศ ก็จบั ขึ ้นปกเลยค่ะ
เพราะเป็ นฉบั บ วัน แม่ เราจึ ง น าเรื่ อ งราวของ
ความเป็ น แม่ลูก มาให้ อ่านกัน มากหน่ อย ส าหรั บ คนที่
ไม่ ไ ด้ เป็ นแม่ ก็ ไ ม่ ต้ อ งน้ อยใจนะคะ เรามี เรื่ อ งอื่ น ๆ ที่
น่าสนใจไม่แพ้ กัน จากคอลัมน์ สรรหามาเล่า โดยคนสอง
บ้ าน มาเล่าเป็ นตอนที่ สามแล้ ว หลังจากไปอยู่เมืองไทย
มา เหมาะสาหรั บคนที่กาลังเตรี ยมตัวจะย้ ายกลับนะคะ
ส่ ว นใครที่ ต้ องการได้ ใบขั บ ขี่ ส วิ ส ไว้ ในครอ บครอง
คาแนะนามีไว้ ให้ แล้ วในเล่มแล้ วค่ะ
นอกจากนี ้ เรื่ อ งราวความอลัง การ งานสร้ าง
อุโมงค์ Gotthard เป็ นเรื่ องที่ทั่วโลกรู้ แล้ วเราจะพลาดได้
อย่างไรใช่ไหมค่ะ
เดือนกันยายนนี ้ คุณหมออภิสมัย ศรี รังสรรค์
มาให้ ความรู้ เพื่อความผาสุขในครัวเรื อน ดูรายละเอียดได้
ที่ ห น้ า 29 และในใบแนบนะคะ บอกได้ เพี ย งว่ า “เมื่ อ
โอกาสเดินทางมาหา เราควรรี บคว้ าไว้ ” นะคะ
กุหลาบ ไทรโพธิ์ภู่
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เรี ยงความชนะเลิศ เรื่ อง “แม่ กับฉัน”
โดย บุบผา โสมเขียว คาซาล
โดย ลาดวน
วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็ นวันแม่แห่งชาติ ตรง
กับ วันคล้ ายวัน พระราชสมภพของสมเด็จ พระนางเจ้ าสิริกิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ในปี นี ้ พระองค์ ทรงมีพระชนมายุครบ 84
พรรษา
สมาคมหญิ งไทยเพื่อหญิ งไทย สวิตฯ จึงจัดกิจกรรม
การประกวดการเขียนเรี ยงความ และวาดรู ปสาหรับเด็กอายุ
ไม่เกิน 15 ปี
ในหัวข้ อ “แม่ กับฉัน” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1. ส่งเสริ มความรัก ความสัมพันธ์ ระหว่างแม่ลูก เป็ น
สองบทบาทของสาวไทย ในสวิตฯ คือเป็ นลูกของแม่
ที่ อ ยู่ ห่ า งไกลกั น และในฐานะแม่ ข องลู ก ผ่ า น
ตัวหนังสือ บอกเล่าเรื่ องราว
2. ส่ ง เสริ ม ให้ เด็ ก ๆ และนั ก เรี ย น ในโรงเรี ย นสอน
ภาษาไทย ในสวิตฯ ได้ เรี ยนรู้ วันสาคัญ อีกวันหนึ่ ง
สาหรับชาวไทย ซึง่ มีอยูใ่ นตัวเขาครึ่งหนึง่
3. เปิ ด โอกาสให้ เด็ ก ๆ ถ่ า ยทอด โลกสม มุ ติ แ ละ
จินตนาการของตนลงบนกระดาษ แต่งเติมด้ วยสีสรร
สร้ างความสนุกสนานและความภาคภูมิ ใจ แก่เด็ก
และครอบครัว
สาหรับรางวัลในการประกวด มีดงั นี ้
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 40 ฟรังค์
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 20 ฟรังค์
รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10 ฟรังค์
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ทุ กรางวัล จะได้ รับเกียรติบตั ร และ
ของที่ระลึก
กรรมการตัดสินเรี ยงความ เราได้ รับเกียรติจาก
อาจารย์ สุ รี รั ต น์ ณิ ช าพั ฒ น์ อาจารย์ หัว หน้ าภาควิ ช า
ภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กราบขอบพระคุณอาจารย์ มา ณ ที่นี ้
ผลการประกวดเรียงความ มีดังนี ้
รางวัลชนะเลิศ ได้ แก่ คุณบุบผา โสมเขียว คาซาล
รางวัลที่ 2 ได้ แก่ คุณอรณี ไฟเฟอร์

รางวัลที่ 3 ได้ แก่ คุณพรกมล กิเกอร์

“อุ่ น ใดใดโลกนี ้ มิ มี เที ย บเที ย ม อุ่ น อกอ้ อม
แขน อ้ อมกอดแม่ประคอง รั กเจ้ าจึงปลูก รั กลูกแม่ย่อม
ห่วงใย ไม่อยากจากไปไกล แม้ เพียงครึ่งวัน ให้ กายเราใกล้
กัน ให้ ดวงตาใกล้ ตา ให้ ดวงใจเราสอง เชื่อมโยงผูกพัน”

ตัง้ แต่ จาความได้ ฉัน เกิ ดมาได้ ไม่น าน คุณ แม่
ของฉั น ก็ มี อั น ต้ อ งเข้ ารั บ การรั ก ษาตัว ที่ โรงพยาบาล
ประจาจังหวัด ซึ่งคุณพ่อจะฝากฉัน และพี่ทงั ้ 3 คน ไว้ กับ
คุณตาคุณยายและน้ า ๆ ช่วยกันดูแลพวกเรา ฉันมีน้าสาว
10 คน และน้ าชาย 1 คน คุณแม่ของฉัน เป็ นลูกคนโตของ
ครอบครัว ฉันจะชอบอยู่กบั คุณแม่ เวลามีงานประจาปี ของ
วัดที่บ้าน หรื อมีหนังกลางแปลงมาฉายที่วดั แถวบ้ าน คุณ
พ่อจะพาพี่ ๆ ไปกัน ถ้ าคุณแม่ไม่ไป ฉันก็จะไม่ไป คุณแม่
สอนให้ ฉัน รู้ จักการค้ าขายตังแต่
้ เรี ยนชัน้ ประถม โดยการ
น าผัก และผลไม้ จากสวนที่ บ้ าน ไปขายที่ ตลาด เวลาไป
เรี ยนหนังสือ และสอนให้ ฉัน รู้ จักทางานบ้ าน เช่น กวาด
บ้ าน ถูบ้าน หัดหุงข้ าวและทาอาหาร เมื่อคุณแม่มีเวลาว่าง
คุณแม่จะชอบทางานฝี มือ เช่น เย็บปั กถักร้ อย หรื องานจัก
สาน เช่น สานตระกร้ า กระด้ ง กระบุง กระจาด และพัด ทัง้
ทาขายและทาแจก ปั จจุบันถ้ าคุณ แม่มีเวลาว่าง ก็จะท า
ห น้ า 5
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โน้ นท านี่ อ ยู่ เป็ น ประจ า คุ ณ แม่ เป็ นคนที่ ไ ม่ ช อบอยู่ นิ่ ง
ปั จจุบนั ถึงแม้ คณ
ุ แม่จะมีสขุ ภาพไม่ค่อยจะแข็งแรงเหมือน
แต่ ก่ อ น แต่ คุ ณ แม่ ก็ ยังท างานที่ ช อบอยู่ เนื อ งๆ และอี ก
อย่ างที่ ท าให้ ฉั น ดี ใจมากๆ คื อ คุณ แม่ หัน มาเรี ย นรู้ แนว
ทางการปล่อยวาง เช่น ไปนัง่ ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม อ่าน
หนังสื อธรรมะ ฟั งธรรมและตอนเย็ นคุณ แม่จะสวดมนต์
และนัง่ สมาธิเท่าที่ร่างกายของคุณแม่จะทาได้
สมัย ที่ ฉั น เรี ย นอยู่ ชัน้ มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น ทาง
โรงเรี ยนจะจัดกิจกรรมวันแม่ โดยทางโรงเรี ยนจะเชิญคุณ
แม่ของนักเรี ยนทุกคนให้ มาที่ โรงเรี ยน เพื่ อให้ ลูก ๆ ได้ นา
ดอกมะลิไปกราบที่ตกั คุณแม่ของแต่ละคน เพื่อนของฉัน
บางคน คุณแม่เขาไม่สามารถมาร่ วมงานได้ พวกเขาก็นา
ดอกมะลิมากราบคุณแม่ของฉันแทน รวมแล้ ววันแม่วนั นัน้
คุ ณ แม่ ข องฉั น เลยได้ ลู ก ๆ เพิ่ ม มาอี ก 6 คน และทาง
โรงเรี ย นก็ จ ะจัด ให้ มี ก ารอ่ านเรี ย งความ เรื่ อ ง แม่ ของ
นักเรี ยนที่ชนะการประกวดเรี ยงความ และ มีการประกวด
ร้ องเพลงค่านา้ นม ฉันไม่ได้ ชนะเลิศการเขียนเรี ยงความ
หรื อ ร่ ว มแข่ ง ขั น ร้ องเพลงวั น แม่ แ ต่ อ ย่ า งใด แต่ ก็ มี
เหตุก ารณ์ ที่ ป ระทับ ใจฉัน มาก ๆ ในวัน นัน้ อาจารย์ ที่ ท า
หน้ าที่ เป็ น พิ ธี ก ร ได้ เชิ ญ คุณ แม่ ข องฉั น ให้ ขึน้ ไปบนเวที
เพื่ อที่ จะสัมภาษณ์ เกี่ ยวกับความรู้ สึกและความคาดหวัง
ของคุณ แม่ที่มีต่อฉัน ฉันจาวันนัน้ ได้ ขึน้ ใจว่า คุณ แม่ของ
ฉันมีความรู้ สึกและคาดหวังในตัวฉันเช่นไร คุณแม่ของฉัน
ตอบอาจารย์ที่สมั ภาษณ์ ว่า “ แม่ ไม่ ได้ คาดหวังอะไรใน
ตัวลูกคนนี ม้ ากมาย แม่ ขอแค่ ให้ ลูกของแม่ คนนี เ้ ป็ น
คนดีข องครอบครั วและคนรอบข้ าง มี งานทาและมี
อนาคตที่ดี สามารถดูแลตัวเองได้ แค่ นีแ้ ม่ ก็ภูมิใจใน
ตัวเขาแล้ ว ” พอจบมัธยมศึกษาตอนต้ น ฉันมีสิทธิที่จะไป
เรี ยนด้ านพลร่ ม แต่คณ
ุ แม่ไม่ยอมให้ ฉนั ไปเรี ยนต่อ เพราะ
กลัวว่า ฉันจะได้ รับอันตรายจากการเรี ยนเป็ นพลร่ ม ฉันจึง
ยุติการเรี ยนต่อแค่นนั ้ และแล้ วความฝั นที่จะเรี ยนต่อของ
ฉันกลับมาเป็ นจริ งอีกครัง้ เมื่อฉันได้ เดินทางเข้ ามาทางาน
และอาศัย อยู่ กับ น้ าสาว และพี่ ส าวที่ ส มุท รปราการ ฉั น
ทางานที่ บ ริ ษัท ประกอบชิ น้ ส่วนคอมพิ วเตอร์ แห่ งหนึ่ง ที่

จังหวัดสมุทรปราการ บริ ษัทแห่งนี ส้ นับสนุนให้ พ นักงาน
เรี ยนต่อได้ ฉันจึงเริ่ มเรี ยนต่อ กศน. มัธยมปลาย เพราะฉัน
มีความฝั นอยากจะเรี ยนให้ จบปริ ญญาตรี เพื่ อให้ คุณ แม่
คุณพ่อภาคภูมิใจในตัวของฉัน ฉันสมัครเรี ยนโดยไม่บอก
ให้ คุณแม่ทราบ เพราะกลัวคุณแม่จะเป็ นห่วง เพราะเวลา
ฉันอ่านหนังสือมาก ๆ จะมีอาการปวดศีรษะมาก จนวัน
หนึ่ง ที่ฉันเรี ยนจบ ถึงวันที่จะรับปริ ญญา จึงให้ เพื่อนขับรถ
ตู้ ไปรับคุณ แม่คุณ พ่อและญาติๆ มาร่ วมงานรับปริ ญญา
ของฉัน ในครัง้ นัน้ คุณแม่คณ
ุ พ่อและญาติ ๆเป็ นปลื ้มมาก
เพราะมีโอกาสได้ รอรั บเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ราช
สยามมงกุ ฎ ราชกุ ม าร อย่ างใกล้ ชิ ด และเป็ น เกี ย รติ แ ก่
ครอบครั ว ของเราเป็ น อย่ างมาก ที่ ฉั น สามารถเรี ย นจบ
ปริ ญญาตรี และรับพระราชทานปริ ญญาบัตรจากพระหัตถ์

แต่เล็กจนโตฉันได้ อยู่ใกล้ ชิ ดคุณ แม่แค่ 15 ปี เท่า
นัน้ เอง หลังจากนัน้ ฉั น ก็ มาใช้ ชี วิตเป็ น มนุษ ย์ เงิ น เดื อ น
ทางานเป็ นกะ เวลาคิดถึงคุณแม่คณ
ุ พ่อก็จะเขียนจดหมาย
ไปหา และคุณแม่คุณพ่อก็จะเขียนตอบกลับมาหา พอถึง
วันหยุดเทศกาล บริ ษัทหยุด ฉัน พี่ และน้ า ๆ ก็จะเดินทาง
กลับไปเยี่ยมครอบครัว ปี หนึ่งไปสามหรื อสี่ครัง้ คือ ช่วงวัน
สงกรานต์ เข้ าพรรษา และปี ใหม่ หรื อเทศกาลอื่น ๆ เท่าที่
วันหยุดจะเอื ้ออานวยให้ ไปหาได้
ฉันทางานอยู่บริ ษัทผลิต ชิน้ ส่วนคอมพิวเตอร์ ได้
ประมาณ 15 ปี ลาออกมาทาธุรกิจส่วนตัว และเหมือน
บุเพสันนิวาสจะทางาน ทาให้ ฉนั ได้ พบรักกับหนุ่มสวิส และ
ทาให้ ฉัน ต้ องตัดสินใจเลือก ระหว่างครอบครัวที่เรารักกับ
คนที่ เรารั ก คุณ แม่บอกฉันว่า “ลู กทาเพื่ อครอบครั วมา
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มากแล้ ว ลูกควรจะทาอะไรเพื่อตัวเองบ้ างนะ” และนี่
คือเหตุผลว่าทาไม ฉันถึงตัดสิ นใจมาอยู่สวิตเซอร์ แลนด์
มาอยู่ไกลบ้ าน ไร้ ญาติมิตร มีเพี ยงสามีเป็ นเพื่ อนร่ วมคิด
ตอนมาใหม่ ๆ คิดถึงก็โทรหา แต่มา ณ ตอนนี ้ เทคโนโลยี
ก้ าวไกล เราสามารถพู ด คุ ย กั น แบบเห็ น หน้ า ท าให้
ความรู้ สึกห่างไกล ดูเหมือนใกล้ และทาให้ ฉันรู้ สึกเหมือน
นั่งคุยกับคุณ แม่อยู่ที่บ้าน และคุณ แม่ก็จะมองเห็นความ
เป็ น อยู่ ข องฉั น เวลาโทรคุย กับ คุณ แม่ บ่ อ ยครั ง้ ท่ า นจะ
เตือนฉันเสมอว่า “มีเงินก็เก็บไว้ บ้าง ไม่จาเป็ นต้ องส่งมาให้
แม่ห มดหรอกนะ วัน นี เ้ ขารั กเรา ถ้ าวันข้ างหน้ าเกิ ดอะไร
ขึ ้นมา ไม่ร้ ู จะไปไหน แม่ขอแค่ลกู มีเงินค่าเครื่ องบินกลับมา
บ้ านเราก็พอ เพราะบ้ านหลังนี ้ เปิ ดรอรับลูกเสมอ” คุณแม่
ของฉัน ไม่เคยร้ องขออะไรจากฉันและสามีเลย ถึงแม้ เรา
อยากทาอะไรให้ แต่แม่กบั พ่อก็จะบอกว่า “แค่ นีก้ พ
็ อแล้ ว
แต่ ก่อนเราไม่ มีอย่ างนี ้ เรายังอยู่กันได้ เลยลูก” ฉันขอ
สิ่งเดีย วจากสามี ก่ อนที่ ฉัน จะแต่งงานกับ เขา คือ ขอแค่
เงินเดือนให้ คณ
ุ แม่ฉัน เหมือนที่ฉันเคยส่งให้ ท่านทุกเดือน
ตอนที่ฉันทางานอยู่ที่เมืองไทยก็พอ เพราะคุณ แม่ของฉัน
ต้ องไปหาหมอ เพื่อตรวจเช็คสุขภาพทุกเดือน และเมื่อ 3 ปี
แล้ ว คุ ณ แม่ ฉั น ต้ องฉี ด เกล็ ด เลื อ ดทุ ก อาทิ ต ย์ เพราะ
ร่ า งกายของท่ า นไม่ ส ามารถผลิ ต เลื อ ดเองได้ ซึ่ ง เลื อ ด
หลอดหนึง่ ราคาเกือบหนึง่ พันบาท คุณแม่ฉีดเกล็ดเลือดมา
สามปี เต็มๆ เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา คุณหมอได้ ยตุ ิการ
ฉีดเกล็ดเลือด เพราะระดับเกล็ดเลือดเป็ นปกติดีแล้ ว
ฉันมีความภาคภูมิใจในตัวคุณ แม่ของฉันมาก ที่
ท่านมีความคิดเป็ นอยู่แบบพอเพี ยง เมื่อก่อนคุณ แม่เป็ น
อย่างไร ปั จจุบนั คุณแม่ก็ยงั เป็ นแบบนัน้ ไม่เคยเปลี่ยน
“ ถึงแม้ ลูกแม่คนนีจ้ ะเป็ นแม่คนแล้ ว แต่ลูกคนนี ก้ ็ยังเป็ น
เด็กน้ อยในสายตาของแม่เสมอ “
รั กและเป็ นห่ วงคุณแม่ เสมอนะคะ....... ลูกของแม่...

ส่ ว นผู้ ตัด สิ น วาดภาพ คื อ คุ ณ อนุ ช า ชั ย ชมภู
ผู้ช่วยบรรณาธิการ หนังสือในเครื อ ไทคอมิค เขาเป็ นเพื่อน
ของลาดวน ตัง้ แต่วยั ยังขบเผาะ (ไม่ใช้ เพื่ อนแล้ วจะไปใช้
ใคร ใช่ไหมค่ะ) ขอขอบคุณเพื่อน มา ณ ที่นี ้ด้ วย และนี่คือ
คาวิจารณ์ ของคุณอนุชาค่ ะ
“ สาหรับรู ปภาพที่น้องๆ ส่งเข้ ามาประกวดในครัง้
นี ้ ถ้ าจะตัดสินจากลายเส้ นแล้ ว ฝี มืออยู่ในระดับเดียวกัน
หมด คือ ถ้ าให้ ผ่านก็ผ่านกันหมดทุกคน หรื อถ้ าไม่ให้ ผ่านก็
คือไม่มีใครผ่านเลยสักคน หรื อถ้ าจะให้ เป็ นคะแนนก็จะได้
เท่ า กั น หมด ก็ เ ลยต้ องไปพิ จารณ าในทางอื่ น เช่ น
จินตนาการ และองค์ ประกอบของภาพแทน” ครัง้ นีม้ ี
น้ องๆ ส่งผลงานเข้ าประกวดทังหมด
้
13 ภาพ (อีก 1 ภาพ
ส่งมาช้ ากว่ากาหนด กรรมการได้ ตดั สินไปเรี ยบร้ อยแล้ ว)

ผลการตัดสินวาดภาพ เป็ นดังนี ้
รางวัลที่ 1 น้ องอนิสา อรุ โณ อายุ 10 ปี หลานสาวของ
คุณ ป้านวลจันทร์ อยู่ที่ Grindelwald สมาชิกของสมาคม
หญิงไทย ฯ

เป็ น รู ป ที่ ค่อนข้ างสมบูร ณ์
ที่ สุดในการประกวดครั ง้ นี ้
จิ น ตนาการน่ าจะเป็ น การ
เดิมชมสวนดอกไม้ กับคุณ
แม่ …..และนี่ คื อ หนู อ นิ ส า
กับคุณแม่พวงค่ะ

ห น้ า 7
รวงข้ าว / สิงหาคม 2016

รางวัลที่ 2 น้ องเซนยา ไกซ์ เซ อายุ 8 ปี นักเรี ยนจาก
โรงเรี ยนไทยสวิตฯอาคเนย์

รางวัลชมเชย น้ องสิรินดา คาซาล อายุ 10 ปี นักเรี ยน
จากโรงเรี ยนไทยสวิตฯอาคเนย์

ภาพของน้ อง ถือว่าดีใช้ ได้ เลยทีเดียว กิจกรรมที่ทาร่ วมกับ
คุณ แม่ที่ น้ องประทับ ใจ น่ าจะเป็ น การไปเล่ น สกี น า้ แข็ ง
ด้ วยกัน จิ น ตนาการที่ ให้ สี ข องน า้ แข็ งแทนสี ฟ้ าอ่อ นนัน้
ใช้ ได้ ดี แล้ วเว้ นเป็ นเส้ นทางของทางเดินสกี คุณแม่กบั คุณ
ลูกใส่เสื ้อคนละสี และถ้ าสังเกตดีๆจะรู้ ว่า เสื ้อที่ใส่เป็ นเสื ้อ
กันหนาวแขนยาวฟองๆ เพราะมีรอยโค้ งของเสื ้อผ้ าเด่นชัด
มาก ใส่หมวกกันน๊ อคอีกน้ องเก็บรายละเอียดของงานได้ ดี
มากครับ

น้ อง อาจจะมีกิจกรรมที่ต้ องทากับคุณแม่เป็ นจานวนมาก
ช่ อ งล่ า งซ้ ายน้ องจั ด เต็ ม เลย มี ทั ง้ รู ป คุ ณ แม่ แ ละน้ อง
ตัวหนังสือ ดวงอาทิ ตย์ เมฆ นก ดอกไม้ ทาให้ รูปหนักไป
ทางซ้ ายค่อนข้ างมากครับ
รางวัลชมเชย น้ องเจดนิพฐิ พงเดช
(Jadenipit Phongdet) จากโรงเรี ยนช้ างน้ อย

รางวัลที่ 3 น้ องมหรา ไบคฮาร์ ดท อายุ 7 ปี นักเรี ยน
จากโรงเรี ยนไทยสวิตฯอาคเนย์

แม้ น้ องเขาจะเขี ย น
รู ปยังไม่สวยเท่าไหร่
แต่จิน ตนาการน้ อง
เยอะมากครับ
รู ปของน้ อง ในส่วนล่างดูดีมากแล้ ว จะไปเสียตรงส่วนบน
ภาพด้ านขวา ติดกรอบมากเกินไป ทาให้ เราดูรูปไม่ชัดว่า
น้ องจะสื่ออะไรออกมากัน แน่ น่ าจะหมายถึงการไปจ่ าย
ตลาดของแม่ลูกคู่นี ้ สรุ ปความหมายของรู ปยังไม่ชัดเจน
หรื อ เข้ าใจยากไปสัก หน่ อ ย และองค์ ป ระกอบหนั ก ไป
ทางขวา

และภาพที่น้องๆ ส่ งมา ถึงไม่ได้ รับรางวัล แต่ได้ ใจ ป้าๆ
ไปครองนะคะ ระหว่างนี ้ให้ ไปเรี ยนเพิ่มเติม พบกัน ในการ
แข่งขันครัง้ ต่อไป
ห น้ า 8
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ภาพจากเด็กๆ โรงเรี ยนช้ างน้ อย

รู ปนี ้น้ องเลอา ลูกคุณแม่นีน่าค่ะ...
ขอบคุณเรื่ องทุกเรื่ อง และภาพทุกภาพมา ณ ที่นีค้ ่ ะ
ฝากไว้ ให้ คดิ ต่ อ เรื่ องมีอยู่วา่

เด็ ก ๆและคุณ ครู
จากโรงเรี ย นช้ าง
น้ อย
ภาพจากนักเรี ยนโรงเรี ยนไทยสวิตฯอาคเนย์

ภาพจากน้ องๆ ลูกของสมาชิกหญิงไทยฯ
น้ องเลโอน่า ลูกสาวคนสวยของคุณแม่แทมมี่

“เมื่อชาวจีนโบราณต้ องการอยูอ่ ย่างปลอดภัยพวกเขาได้ สร้ าง
กาแพงเมืองจีนที่ยงิ่ ใหญ่ขึ ้นมา โดยเชื่อว่าจะไม่มีมนุษย์หน้ า
ไหนสามารถปี นมันได้ เพราะสูงมาก แต่ทว่า..!
ภายในร้ อยปี แรกหลังการสร้ างกาแพงนันเมื
้ องจีนกลับถูก
รุกรานถึงสามครัง้ ! ในแต่ละครัง้ กองทัพบกของศัตรูไม่มีความ
จาเป็ นทีจ่ ะต้ องทะลวงกาแพงหรือปี นมันเลยแม้ แต่น้อย..!
แต่ทว่าในทุกครัง้ พวกเขาใช้ วธิ ี ติดสินบนยามเฝ้าประตูฯ แล้ ว
เข้ าทางประตูนนั่ แหละ...
แน่นอนว่าชาวจีนมัวแต่หว่ งเรื่ องสร้ างกาแพงจนลืมสร้ างคนเฝ้า
กาแพง..! เพราะการสร้ างคน ต้ องมาก่อนการสร้ างทุกสิง่ และ
นี่คือสิง่ ที่คนหนุม่ สาวของพวกเราทุกวันนี ้ต้ องตระหนักให้ มาก
นักบูรพาคดีคนหนึง่ กล่าวไว้ วา่ :
ถ้ าท่ า นต้ องการท าลายอารยธรรมของประชาช าติ ห นึ่ ง
ประชาชาติใด มีขนตอนอยู
ั้
ส่ ามอย่างคือ:
1. ทาลายครอบครัว
2. ทาลายการศึกษา
3. ล้ มบุคคลต้ นแบบ และตัวอย่างทีด่ ีงามของพวกเขา...
เมื่อแม่ ท่ ีฉลาด ครู ท่ ีจริ งใจ และต้ นแบบที่ ดีหายไป ใคร
เล่ าจะเลีย้ งดูต้นกล้ าเยาวชนให้ มีคุณธรรม?? จริงไหม...

และ สมเด็จพระนางเจ้ าฯพระบรมราชิ นีนาถ ได้
พระราชทาน คาขวัญวันแม่ ปี นี ้ ไว้ ว่า
“ ดินและนา้ ลมและฟ้ า ป่ าและเขา
รวมกันเข้ า คือทรั พย์ สิน แผ่ นดินแม่
ฝากลูกไทย ร่ วมใจภักดิ์ รั กดูแล
เพื่อมอบแก่ หลานเหลนไทย ไปชั่วกาล ..”
เราลูก หลานไทย จะท าตามที่ แม่หลวงท่ าน ฝากฝั งไว้ ใช่
ไหมค่ะ
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โดย นกฮูก

คาถามยอดฮิต เรื่ องของลูกชาย ถามกันมามาก
เรื่ องการเกณฑ์ ทหารที่เมืองไทย สาหรับลูกชายที่เกิดหรื อ
อยู่ที่ประเทศสวิตฯ
สิ่งที่ควรรู้ คือ ไม่วา่ จะเป็ นลูกครึ่งหรื อไม่ใช่ลกู ครึ่ ง
ก็ตาม หากมีสญ
ั ชาติไทย ต้ องเข้ ารับการเกณฑ์ทหาร(ไทย)
ถ้ าคิ ดว่า ลูก ชายสุดที่ รัก ของเรา ได้ เกณฑ์ ทหาร
ที่สวิตฯแล้ ว ไม่ต้องไปรับการเกณฑ์ทหารที่เมืองไทย เมื่อ
ได้ รับสัญชาติสวิส ก็จาเป็ นต้ องทาตามกฎหมายของคนที่
ถื อ สัญ ชาติ ส วิ ส ขณะเดี ย วกั น ได้ สัญ ชาติ ไ ทย อี ก หนึ่ ง
สัญชาติตามแม่ ไม่ว่าจะพานักในหรื อนอกประเทศไทยก็
ต้ องปฏิบตั ิตามกฏหมายไทยด้ วยเช่นกัน
ฉะนัน้ ขอให้ เข้ าใจให้ ตรงกันนะคะว่า ชายถื อ 2
สัญชาติ ก็ต้องเข้ ารับการเกณฑ์เป็ นทหาร ทัง้ 2 ประเทศ
สละสัญชาติ ดีไหม
การเป็ นทหารคงไม่ใช่เรื่ องน่ากลัว ถึงขนาดที่ จะ
ให้ ลู ก ที่ มี สัญ ชาติ ไ ทย ท าเรื่ อ งขอสละสัญ ชาติ แต่ ถ้ า
ต้ อ งการเช่ น นัน้ แนะน าว่า ท าตัง้ แต่ เนิ่ น ๆ ใช้ เวลานาน
ดาเนินการ ไม่ต่ากว่าปี หรื อ 2 ปี เพราะเป็ นเรื่ องใหญ่ แต่
การจะขอกลับมาใช้ สญ
ั ชาติไทย หลังจากสละไปแล้ ว ก็จะ
ยากยิ่งกว่า
คาถามว่ า ในเมื่อการขึน้ ทะเบียนทหาร กาหนดเมื่ อ
อายุ ค รบ18 ปี บริ บู รณ์ ถ้ า เช่ น นั ้น ถามว่ า เราจะรอ
แล้ วไปขอสั ญ ชาติไทย หลั งจากลู ก อายุ 18 ปี ก็ไม่
ต้ องเกณฑ์ ทหารแล้ วใช่ มัย้ ล่ ะ
มาดูที่หลักเกณฑ์ การขึน้ บัญชีทหาร (บัญชีทหาร
ก อ ง เ กิ น ) กั น น ะ ค ะ

- หลักเกณฑ์ คือ การขึ ้นทะเบียนทหาร หรื อ การลงบัญชี
ทหารกองเกิน ชายไทยเมื่ออายุย่างเข้ า 17 ปี บริ บูรณ์ หรื อ
ย่างเข้ า18 ต้ องไปแสดงตน เพื่อขึ ้นทะเบียนทหารภายในปี
พ.ศ. นั น้ คื อ บั ง คั บ ให้ ไปแสดงตนเพื่ อ ลงบั ญ ชี ท หาร
กองเกิ น โดยแสดงหลักฐานสูติบัตร หรื อ บัตรประจาตัว
ประชาชน และส าเนาทะเบี ย นบ้ านต่ อ สัส ดี ท้ องที่ ด้ ว ย
ตนเอง ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถไปยื่ น เอกสารด้ วยตนเอง
สามารถมอบอานาจให้ ผ้ อู ื่นที่บรรลุนิติภาวะ ไปแจ้ งแทนได้
เมื่อลงทะเบียนแล้ ว จะได้ รับหลักฐาน ใบสาคัญ คือ แบบ
สด. 9 หรื อ ใบรับ แบบ สด. 10
- หากยั ง ไม่ ไ ปลงทะเบี ย นในปี นั น้ มี ห น้ าที่ ต้ องไป
ลงทะเบี ยนจนถึงอายุ 46 ปี บริ บูรณ์ (มาตรา 18) แต่ถ้า
อายุเกิน 30 ปี บริ บูรณ์ ไปลงทะเบี ยน แล้ วปลดเป็ นทหาร
กองหนุนทันที (มาตรา 39)
- ถ้ า ไม่ ไปแสดงตนหรื อ ไม่ มี ผ้ ู ไ ปแจ้ งแทน ถื อว่ า ผู้ นั น้
ห ลี ก เ ลี่ ย ง ไ ม่ ไ ป ล ง บั ญ ชี ท ห า ร ก อ ง เ กิ น
มี บ ทลงโทษ หลายมาตรา ขึน้ กับ ว่า หลี ก เลี่ ย งอย่ างไร
สรุ ปได้ ว่า หากหนี ท หารจะมีโทษจาคุก ระหว่าง 3 เดือน
ถึงไม่เกิน 3 ปี อายุความของการหนีทหารอยู่ที่ประมาณ
10 ปี ก็นานอยู่ละนา
เมื่ อไรต้ องไปเข้ ารั บการตรวจคัดเลื อกบุ คคลเข้ ารั บ
ราชการทหาร
ขัน้ แรก การรั บหมายเรี ยก(หมายเกณฑ์ ) (แบบ สด. 35)
- ทหารกองเกิน(บุคคลที่ขึ ้นทะเบียนทหารแล้ ว) เมื่อมีอายุ
ย่างเข้ า 21 ปี (อายุ 20 ปี บริ บรู ณ์ ) ในพ.ศ.ใด ต้ องไปแสดง
ตน เพื่ อรั บหมายเรี ยกที่ อาเภอที่ เป็ นภูมิลาเนาทหารของ
ตน (อาเภอที่ได้ ไปขึ ้นทะเบียนทหารไว้ ) เช่นเกิด พ.ศ.2537
ให้ ไปแสดงตนรั บหมายเรี ยกได้ ตงแต่
ั ้ 1 ม.ค.2557 ถึง 31
ธ.ค.2557 ในเวลาราชการ
- โดยในเดือนตุลาคมของทุกปี นายอาเภอจะออกประกาศ
ปิ ดไว้ ณ ที่ ว่ า การอ าเภอ ที่ ท าการก านั น ที่ ท าการ
ผู้ใหญ่ บ้ าน และที่ เปิ ดเผยในชุมชนท้ องถิ่ น นัน้ ๆ เพื่ อให้
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ทหารกองเกินที่มีอายุย่างเข้ า 21 ปี ในปี พ.ศ.นัน้ ไปแสดง
ตนเพื่อรับหมายเรี ยกที่อาเภอ
ขัน้ ต่ อไป การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ ากองประจาการ
ห รื อ ที่ เ รี ย ก กั น ว่ า ก า ร เ ก ณ ฑ์ ท ห า ร
– การตรวจเลื อ กทหารกองเกิ น เข้ ากองประจ าการ
กระทรวงกลาโหม ได้ กาหนดไว้ ในเดือนเมษายน (1 เม.ย.
ถึ ง 11 เม.ย. ของทุ ก ปี ) ดั ง นั ้น ทหารกองเกิ น เมื่ อ ได้ รั บ
หมายเรี ย กแล้ ว จะต้ องไปเข้ ารั บ การตรวจเลื อกตามวัน
เวลา และสถานที่ ที่ ก าหนดไว้ ใ นหมายเรี ย ก โดยน า
หลัก ฐานต่ าง ๆ ได้ แ ก่ ใบส าคัญ ทหารกองเกิ น (สด.9)
หมายเรี ยก (สด.35) บัตรประจาตัวประชาชน หลักฐาน
การศึกษา
– ชายสัญชาติไทยที่ มีอายุครบ 21 ปี บริ บูรณ์ สามารถขอ
เข้ ารั บราชการเป็ นทหารเกณฑ์ ด้วยความสมัครใจได้ เพื่ อ
เป็ นทหารตามภู มิ ล าเนาที่ ต นมี ชื่ อ ในทะเบี ย นบ้ าน
สาหรับผู้ที่จบั สลากแดงโดยปกติ จะต้ องเป็ นทหาร
มีกาหนด 2 ปี แต่ถ้าเป็ นผู้มีคณ
ุ วุฒิพิเศษแล้ ว กฎหมายยัง
เปิ ดโอกาสให้ สิทธิ ในการลดวันรั บราชการได้ ทัง้ นี ก้ ารขอ
สิทธิลดวันรับราชการทหาร ต้ องนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิ
พิเศษไปยื่น
– ในวัน ตรวจเลื อกนัน้ ผู้เข้ ารั บ การตรวจเลื อกทุกคน จะ
ได้ รับ ใบรั บ รองผลการตรวจเลื อกทหารกองเกิ น เข้ ารั บ
ราชการทหารกองประจาการ (แบบ สด.43) หรื อที่ร้ ู จกั กัน
คือ ใบผ่านการเกณฑ์ทหารนัน่ เอง
ถ้ ายังอยู่ระหว่ างการเรี ยน จาเป็ นต้ องไปรั บการเกณฑ์
ทหารไหม
– สาหรับชายสัญชาติไทยที่กาลังอยู่ในระหว่างการเรี ยน
หรื อการศึกษา สามารถขอผ่ อนผันเข้ ารับการตรวจเลือก
เข้ ารับราชการทหารได้ โดยยื่นขอต่อสัสดีท้องที่ ที่ตนมีชื่อ
ในทะเบียนบ้ านด้ วยตนเอง หรื อมอบอานาจให้ ผ้ อู ื่นที่
บรรลุนิติภาวะไปยื่นแทนได้
– เหตุผลอื่น ๆ ที่นอกเหนือไปจากการศึกษาเล่าเรี ยนไม่

สามารถขอผ่อนผันเข้ ารับการตรวจเลือกเข้ ารับราชการ
ทหารได้

การทาหนังสือรั บรองเพื่อขอผ่ อนผันการเกณฑ์ ทหาร
(กรณีไปศึกษาในต่ างประเทศ)
หนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่ผ้ ขู อผ่อนผัน กาลังศึกษา
เล่าเรี ยนอยู่ โดยต้ องระบุรายละเอียดต่อไปนี ้
1. ชื่อและนามสกุลของนักเรี ยน/นักศึกษาที่กาลังศึกษาเล่า
เรี ยนอยู่
2. วิชาที่เรี ยน ณ สถานศึกษาใด ตังอยู
้ ่ที่ไหน
3. วิชาที่ศกึ ษาอยู่ในระดับใด ภาควิชาเอกอะไร
4. เริ่ มเข้ าศึกษาเมื่อใด
5. วันที่คาดว่าจะจบการเรี ยน/การศึกษา
หนั ง สื อ รั บ รองดัง กล่ า วต้ องแปลเป็ นภาษาไทย และ
รับรองคาแปลถูกต้ องจากสถานทูตไทย พร้ อมลงชื่อผู้แปล
นักศึกษาไม่ต้องมาแสดงตนในวันตรวจเลือกฯ จนกว่าจะ
หมดเหตุ ผ่ อ นผั น ฯ (ส าเร็ จ การศึ ก ษา หรื อ หมดสภาพ
นักศึกษา) ทัง้ นี ้ เวลาในการยื่นขอผ่ อนผั น ฯ คือ เดือน
ก.พ. ของปี ที่จะตรวจเลือกทหาร ดังนัน้ เมื่อจบการศึกษา
แล้ ว ควรไปรายงานตัว เพื่อเข้ ารับการเกณฑ์ทหาร เป็ นการ
รั บ ใช้ ชาติ ตามหน้ าที่ พ ลเมืองต่อไป เพราะการหนี ทหาร
ทาให้ มีป ระวัติซึ่งอาจสร้ างปั ญ หาในการหางานท า หรื อ
การขอวีซ่าไปต่างประเทศ ในกรณี ที่ชายผู้นัน้ ใช้ หนังสือ
เดินทางไทย.....
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โดย เฟราฮีรชิ

ถึ ง แม้ การเดิ น ทางโดยระบบขนส่ ง สาธารณะ ใน
ประเทศสวิตฯจะสะดวกสบายเพียงใด ก็ยงั มีหลายคน คิด
ว่าการขับรถได้ บางทีก็มีความจาเป็ นเหมือนกัน
มาดูกันว่าจะต้ องทาอย่างไรบ้ าง ในการขับขี่ในสวิตฯ
ชาวต่างชาติ ที่จะกล่าวถึงนี ค้ ือ ชาวไทย ผู้ที่ สามารถขับขี่
ในสวิ ต ฯได้ ในเวลา 1 ปี แรก ที่ มาอยู่ ส วิ ต ฯ ต้ องมี
คุณสมบัติดงั นี ้
 มี ใ บ อ นุ ญ า ต ขั บ ขี่ ไท ย แ บ บ ใ ห ม่ ร ะ บ บ
คอมพิ วเตอร์ ที่มีทงั ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ในบัตรเดียวกัน โดยไม่จาเป็ นต้ องใช้ ใบอนุญาต
ขั บ ขี่ ส ากล หรื อ ถ้ ามี ใ บขั บ ขี่ แ บบเก่ า ต้ องใช้
ใบอนุญาตขับขี่สากล เพราะว่าประเทศไทย และ
สวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นประเทศภาคี ในอนุสญ
ั ญาว่า
ด้ วยการจราจรทางถนน พ.ศ. 2492 (รวมดินแดน
อาณานิคม)
 ใบอนุญาตขับขี่นนั ้ ต้ องยังไม่หมดอายุ
 ผู้ถือบัตรต้ องมีอายุถึงเกณฑ์ ที่สวิตฯ อนุญาตให้
ขับขี่ได้
หลังจากครบ 1 ปี ต้ องเปลี่ย นมาใช้ ใบอนุญ าตขับ ขี่ ส วิส
และผู้ที่สามารถขอใบอนุญาตขับขี่สวิสได้ ต้ องอยู่ในสวิตฯ
ครบ 12 เดือน และในระหว่า งนี ต้ ้ องไม่ออกนอกประเทศ
นานเกิน 3 เดือน
การทาใบอนุญาตขับขี่สวิส
ต้ องกรอกแบบฟอร์ มใบสมัคร ซึง่ ใบสมัครนี ้สามารถขอได้ ที่
สถานี ต ารวจในเขตที่ อาศัย หรื อจากครู ส อนขับ รถ หรื อ
สามารถดาวน์โหลดทางเวบไซด์

เอกสารที่ต้องส่งพร้ อมกับใบสมัคร
 รู ปถ่ายสีปั จจุบันจานวน 1 รู ป (ขนาดเท่ากับรู ป
ถ่ายทาหนังสือเดินทาง)
 ใบอนุญาตขับขี่ตา่ งด้ าวฉบับจริ ง (ถ้ าเป็ นแบบเก่า
ต้ องแปลพร้ อมกับ ตราประทับ รั บ รองจากสถาน
เอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุ งเบิร์น)
 ใบอนุญาตพานัก (ถ่ายสาเนา)
 ใบตรวจสายตา จากสถานประกอบการที่ ได้ รับ
การยอมรั บ (สามารถดู ไ ด้ จากเวปไซด์ ข อง
กรมการขนส่งในแต่ละรัฐ)
แล้ วส่งเอกสารทังหมด
้
ซึง่ จะส่งทางไปรษณีย์ หรื อ จะไปส่ง
ด้ วยตนเอง ที่ ห น่ ว ยทะเบี ย นราษฏร์ ข องอ าเภอ หรื อ
กรมการขนส่งของรั ฐ ที่ อยู่ หรื อสถานี ตารวจประจ ารั ฐ ก็
ย่อมได้ หลังจากนันจะมี
้ จดหมายแจ้ งวัน เวลา เพื่อทดสอบ
การขั บ รถตามกฎจราจร (Praktische Führerprüfung
Kontrollfahrt) โดยไม่ต้องสอบข้ อเขียน หากสอบผ่าน การ
สอบขับรถตามกฎจราจร ก็จะได้ รับใบขับขี่ ชั่วคราว ตาม
กฎหมายใหม่ที่ เริ่ มใช้ วัน ที่ 1 ธัน วาคม 2005 มีอายุ 2 ปี
และจะได้ รับใบขับขี่ถาวรในปี ที่ 3 โดยอัตโนมัติในกรณี ไม่
ทาผิดกฏหมายจราจร

กรณีสอบไม่ ผ่าน การทดสอบขับรถตามกฎจราจร
 ต้ องไปตรวจเช็คสายตา ที่สถานที่ตรวจสายตา ที่
ยอมรับของกรมการขนส่ง คือตรวจกับแพทย์ หรื อ
ที่ ร้ า น แ ว่ น ต า ที่ มี ใบ อ นุ ญ า ต ซึ่ ง ดู ได้ ที่
http://www.pom.be.ch/pom/de/index/strassenverke
hr-schifffahrt/lernfahrer/gesuch_einreichen.html

โดยทางร้ านจะออกใบรั บรองการตรวจสายตาให้ หรื อนา
ใบไปที่ร้าน บอกว่าจะมาตรวจวัดสายตาเพื่อทาใบอนุญาต
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ขับ ขี่ ค่าใช้ จ่ ายประมาณ 20 - 25 ฟรั งค์ ใบรั บ การตรวจ
สายตาที่จะยื่นสมัครสอบ มีอายุไม่เกิน 2 ปี
 เข้ าคอร์ ส เรี ยนการปฐมพยาบาลเบื อ้ งต้ น จะได้
ใบรั บ รองการปฐมพยาบาลเบื อ้ งต้ นมา ซึ่ ง
ใบรับรองนี ้มีอายุ 6 ปี
 เข้ าคอร์ ส อบรมเรื่ องกฏจราจรบนท้ องถนน
ทัง้ 3 ขัน้ ตอนนี ้ ต้ องทาเพราะเป็ นภาคบังคับ เมื่อทาเสร็ จ
ให้ นาใบรั บรอง และเอกสารที่ได้ รับ ไปขอแบบฟอร์ ม เพื่ อ
ยื่นขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของนักเรี ยน ซึง่ มีอายุใช้ งาน
ได้ 2 ปี
 สอบภาคทฤษฏีหรื อข้ อเขียนให้ ผ่านก่อน แล้ วต่อ
ด้ วย ส อ บ ขั บ รถ ย น ต์ ทั ้ง ภ าค ท ฤ ษ ฏี แ ล ะ
ภาคปฏิ บั ติ ต้ อ งสอบให้ ผ่ า นภายใน 2 ปี ก่ อ น
ใบขับขี่นกั เรี ยนหมดอายุ
 หากสอบไม่ผ่านต้ องกลับมาเริ่ มสอบข้ อเขียนใหม่
หากสอบขับขี่ด้วยเกียร์ อตั โนมัติ จะได้ รับใบอนุญาตขับขี่
ที่ ขับ ได้ เฉพาะรถเกี ย ร์ อัตโนมัติ หากสอบขับ ขี่ ด้วยเกี ย ร์
ธรรมดา จะได้ รับใบอนุญ าตขับขี่ ที่สามารถขับขี่ได้ ทัง้ รถ
เกียร์ ธรรมดา และรถเกียร์ อตั โนมัติ
แต่ ถ้ าใคร ที่ ย้ ายมาจากประเทศในกลุ่ม อี ยู (EU ) หรื อ
เอฟต้ า (EFTA ) และมีใบอนุญ าตขับขี่จากประเทศนัน้ ก็
สามารถนามาทาเรื่ อง ขอเปลี่ยน เป็ นใบอนุญาตขับขี่สวิส
ได้ โดยไม่ต้องสอบทังข้
้ อเขียนและสอบภาคปฏิบตั ิ
และส าหรั บ ผู้ ที่ มี ใ บอนุ ญ าตขับ ขี่ จ ากประเทศ อัน โดรา
ออสเตรเลีย อิสราเอล โมรอคโค แคนาดา เกาหลี สิงคโปร์
โมนาโค นิ วซีแลนด์ อเมริ กา ทูนีเซีย ไต้ หวัน และญี่ ปุ่น ก็
สามารถนามาทาเรื่ องขอเปลี่ยน เป็ นใบอนุญาตขับขี่สวิส
ได้ โดยไม่ต้องสอบภาคปฏิบตั ิ
สาหรั บ ผู้ที่ไม่เคยมีใบขับ ขี่ มาเลย วิธีก ารเพื่ อจะได้ มาซึ่ง
ใบขับขี่ จะเหมือนกับในกรณีที่สอบไม่ผ่าน การทดสอบขับ
รถตามกฏจราจร คือ ต้ องตรวจสอบสายตา
เข้ าคอร์ สเรี ยน การปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น และเข้ าคอร์ ส

อบรมเรื่ องการจราจรบนท้ องถนน
เมื่ อ ท าครบทั ง้ 3 ข้ อแล้ ว ให้ น าใบรั บ รอง และเอกสาร
ทังหมด
้
ไปรับแบบฟอร์ ม กรอก เพื่อขอใบขับขี่รถยนต์ของ
นักเรี ยน ใบขับขี่นกั เรี ยนนี ้มีอายุ 2 ปี
ขอแนะนาว่ า ก่อนขอสอบควรจะแม่น เรื่ องข้ อสอบให้ ดี
มากๆเสียก่อน โดยอาจซือ้ ซีดีข้อสอบ มานั่งฝึ กทาที่ บ้าน
ทาทุกวัน ทาจนจาได้ ..ทาจนถูกเกือบ100 ข้ อ.. แล้ วถึงไป
ขอสอบ.. ซีดีข้อสอบทฤษฏี กับหนังสือกฏจราจร ป้ายต่าง
สาคัญ มาก ช่ วยให้ คุณ สอบผ่านได้ บางคนอาจถึง 90%
เชียว หนังสือกับซีดี สามารถซื ้อได้ ที่ร้านหนังสือทัว่ ไป
เมื่อสอบทฤษฏีผ่านแล้ ว ทางกรมขนส่งจะส่งรายชื่อของ
ครู มาให้ เราเลือก ว่าเราจะเลือกครู คนใหน หรื ออาจหาครู
เองก็ได้ การหาครู สอนไว้ ตงแต่
ั ้ แรกก็ดี นะคะ เพราะเขาจะ
แนะน าเราได้ ..ว่าเราควรท าอะไรก่ อนหลัง..และไปเรี ย น
ปฐมพยาบาลที่ใหนอย่างไร..
โดยสรุ ปสาหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีใบขับขี่ ใดๆเลย ดาเนินการ
ดังนี ้นะคะ
-เรี ยนทาข้ อสอบทฤษฏีให้ คล่อง
-เรี ยนปฐมพยาบาล
-เตรี ยมเอกสาร..ส่งเอกสาร
-สอบทฤษฏี
-เรี ยนขับรถกับครู
-สอบปฏิบตั ิ (ขับรถ) ถ้ าผ่านจะได้ ใบขับขี่ ชวั่ คราว แบบรอ
สามปี ภายในสามปี นี ้ต้ องไปเข้ าอบรม อีก 2 วัน
-พอครบ 3 ปี ก็ได้ ใบขับขี่ถาวร แต่ต้องไม่ทาผิดกฏจราจร
ด้ วยนะคะ
หวังว่าเรื่ องราวที่ เล่ามา จะช่ วยเพื่ อนๆ ที่ สนใจมีใบขับ ขี่
สวิส มาไว้ ในกระเป๋ าสตางค์ อีกใบนะคะ…….
ที่มา : www.be.ch/SVSA
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โดย ก. ไตรคา

พ่ อ แม่ ห รื อ ผู้ ป กครอง มี ห น้ าที่ ดูแ ลให้ ลูก ได้ รั บ
การศึกษาภาคบังคับ ในประเทศสวิตฯ แต่ละรัฐวางระบบ
การศึกษาเอง
แต่ละโรงเรี ยนจะกาหนดให้ มีจานวนวัน ที่เด็กจะ
หยุด เพื่อทากิจกรรมร่ วมกับครอบครัวได้ ซึง่ ผู้ปกครองต้ อง
ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
เมื่อเด็กไม่ ไปโรงเรี ยน ไม่ว่ากรณี ใด ต้ องแจ้ งให้
ครู ท ราบ ทัง้ นี เ้ พื่ ออนาคตและผลประโยชน์ ของเด็ก ต้ อง
ได้ รับการปกป้องคุ้มครอง ถ้ าผู้ป กครองละเลยหน้ าที่ ไม่
สนใจ ไม่ให้ ความร่ วมมือในการแก้ ปัญหา ทาผิด ซ ้าแล้ วซ ้า
เล่า อาจจะถูกปรั บ ได้ ในจานวนเงิ น ตัง้ แต่ 200 – 2,000
ฟรั ง ค์ ซึ่ ง มี ม าแล้ ว คุ ณ ครู ทั ง้ หลายบ อกว่ า สมั ย นี ้
ผู้ปกครองบางคน จะพาลูกเดินทางไปเที่ยว 1 - 2 วัน ก่อน
โรงเรี ย นปิ ด เพราะค่ า ตั๋ว เครื่ อ งบิ น และค่ า ที่ พั ก ลด 50
เปอร์ เซ็นต์
หวังว่าคุณ แม่ของหนูๆ คงยังไม่มีใครถูกปรั บ นะ
คะ ประเทศสวิตฯ เห็นเด็กเป็ นอนาคตของชาติจริ งๆ

โดย มดงาน
กฎหมายสวิส ไม่มีตวั บทกฏหมายเรื่ องค่าแรงขันต
้ ่า
ดังนันการจ่
้
ายค่าแรงน้ อย ไม่ใช่เรื่ องผิดกฎหมาย
ในปี ค.ศ. 2014 มี ก ารโหวตเพื่ อ เสนอให้ ยื่ น ร่ า ง
กฎหมายคุ้มครองค่าแรงขันต
้ ่า แต่ผลคือประชาชนส่วนใหญ่ไม่
เห็นด้ วย ร่างกฏหมายนี ้จึงตกไป
ตามกฏบัญญัติขององค์กรนายจ้ าง สหภาพแรงงาน
(Arbeitsgeberverband) ค่าแรงจะเท่ าไหร่ นัน้ ขึน้ อยู่กับการ
กาหนดขึน้ มา ขององค์ การนายจ้ าง ซึ่งจะมีผ้ ูเชี่ ยวชาญด้ าน
แรงงานและค่าจ้ างร่ วมกาหนดค่าแรงด้ วย เพื่อให้ เกิ ดความ
เป็ นธรรมทังแก่
้ นายจ้ าง และลูกจ้ าง

งานมืด และการจ้ างงานมืด
งานมืด คือ การทางานที่นายจ้ าง ไม่ได้ มีการแจ้ งทางการ
เพื่อหลีกเลี่ยง การเสียเบี ้ยประกันสังคมต่างๆ ให้ กบั ลูกจ้ าง
หรื อชาวต่ างชาติ ท างานโดยไม่ มี ใ บอนุ ญ าตให้ ท างาน
ตามกฏหมายแรงงานระบุว่า เมื่อไหร่ ที่คุณ ทางาน คุณ
ต้ อ งถู ก หั ก เงิ น เพื่ อ จ่ า ยเข้ าประกั น ต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น
ประกั น คนว่ า งงาน เงิ น ชดเชยเวลาเจ็ บ ป่ วย หรื อ เมื่ อ
ประสบอุบัติเหตุ รวมทัง้ สวัสดิการผู้สูงอายุ ถ้ าไม่ทาตาม
ถือว่าผิดกฏหมาย และนัน่ คือ การจ้ างงานมืด ผู้เกี่ยวข้ อง
จะมี ความผิ ด และถูก ลงโทษตามกฏหมาย จะบอกไม่ ร้ ู
ไม่ได้ นะคะ ที่สาคัญการทางานมืด ยังทาให้ เราเสียสิทธิรั บ
เงินสวัสดิการต่างๆ เมื่อเหตุการณ์ ไม่คาดคิดเกิดขึ ้นกับเรา
ไม่วา่ จะเป็ น ตกงาน เจ็บป่ วย เกิดอุบตั ิเหตุ หรื อเมื่อเราชรา
ภาพลง
หวังว่าพวกเรา ที่ได้ อ่าน และเข้ าใจเรื่ องนี ้แล้ ว จะ
ทาตาม ตัวบทกฏหมายนะคะ เพราะจริ งๆแล้ ว รั ฐทาเพื่ อ
ประชาชนของเขา จริ งๆ…….

ที่มา: http://www.awa.zh.ch/
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รวงข้ าวฉบับ ก่ อนคุณ ผู้ อ่าน ได้ ร้ ู จัก อาหารคลี น
ฉบับนี ้จะได้ ร้ ู จกั อาหารจานช้ า หรื อ Slow Food นะคะ.....
Slow Food เริ่ ม ก่ อ ตั ง้ เป็ นครั ง้ แรกในประเทศ
อิ ต าลี เมื่ อ ปี
1986 โ ด ย
Carlo Petrini
(คนซ้ ายมื อ )
นักข่าวชาว
อิ ต า เ ลี ย น
ประจาคอลัมน์ อาหารและไวน์ เพราะเขาทนไม่ได้ กับการ
แผ่อานาจของบริ ษัทฟาสต์ฟู้ด ที่ เข้ ามารุ กรานวัฒนธรรม
การกินอันเก่าแก่ของชาวอิตาเลียนไป จุดประสงค์แรกเริ่ ม
ของเขาก็เพื่อจะ โปรโมทอาหารและไวน์ท้องถิ่น สนับสนุน
ให้ คนหันมากิ นอาหารกันช้ าๆ ใช้ เวลาชื่ นชมกับอาหารที่
ตัวเองกินอยู่ กินไปคุยกันไป เหมือนในสมัยก่อน
ต่อมาจึงเพิ่มเรื่ องการสงวนพื ชพันธุ์และผักผลไม้
ท้ องถิ่นด้ วย ซึง่ นับวันมีแต่จะหายสาบสูญไปเรื่ อยๆ เพราะ
ถู ก แทนที่ ด้ ว ยผั ก ผลไม้ ที่ ผ ลิ ต จากโรงงานหรื อ Green
House ต่างๆ เพราะฉะนัน้ มะเขื อเทศ ผักกาดหอม แอป
เปิ ล้ และพืชผักอื่นๆ ที่เคยมีให้ เลือกกินอยู่หลายพันธุ์ตาม
ฤดูกาล เดี๋ยวนี ้ก็มีเหลือให้ เห็นอยู่ไม่กี่พนั ธุ์ เพราะผลิตมาก็
ถูกซูเปอร์ มาร์ เก็ตตีกลับ เนื่ องจากเป็ นพันธุ์ที่ขนาดไม่ได้
มาตรฐานบ้ าง สีไม่สดไม่สวยตามที่ ทางห้ างตังเอาไว้
้
บ้าง
ชาวไร่ ชาวนาที่ผลิตผักผลไม้ ส่งห้ าง ก็เลยเลิกปลูกพันธุ์ที่
ห้ างไม่ซื ้อไปโดยปริ ยาย
การเคลื่อนไหวของอาหารจานช้ า ที่มีเจ้ าหอยทาก
น้ อยเป็ นตัว แทนความเชื่ อ งช้ า ก าลังแผ่ ข ยาย ไปสู่ ก าร
ปฏิบัติมากขึน้ เรื่ อยๆ ซึ่ง "ปรั ชญาของกลุ่ มอาหารจาน
ช้ า คือ “ดี” (Good) “สะอาด (Clean) และ “เป็ นธรรม”

(Fair) นั่น คือ อาหารที่ รั บ ประทาน นอกจากจะรสชาติ ดี
แล้ ว ยังจะต้ องผ่ านกระบวนการผลิ ต ที่ ส ะอาด ใส่ใจต่ อ
สุขภาพ ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้ อม ราคาสมเหตุสมผล และ
ในขณะเดียวกันเกษตรกรและผู้ผลิตอาหาร ก็ควรจะได้ รับ
ค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม สมกับหยาดเหงื่อแรงงานด้ วย
ส าหรั บ ชาวสโลว์ ฟู ด อาหารยังเป็ น ตัวแทนของ
วัฒ นธรรม วิถีชี วิต และภูมิปั ญ ญาของคนแต่ละท้ องถิ่ น
เราจึงควรได้ รับรู้ ถงึ กระบวนการผลิต และความเป็ นมาของ
อาหาร สนั บ สนุ น เกษตรกรรายย่ อ ยในท้ องถิ่ น ที่ ผ ลิ ต
วัตถุดิบตามฤดูกาล
ดังนัน้ เราจึงไม่ใช่แค่ “ผู้บริ โภค” แต่เปตริ น่ ี บอก
ว่า เราเป็ น “ผู้ร่วมผลิต” เพื่อสร้ างความเชื่อมโยงระหว่าง
เกษตรกร ผู้อยู่ต้นทางของการผลิตอาหาร กับปลายทางที่
โต๊ ะอาหารของผู้รับประทาน
ในประเทศสวิ ต ฯ เริ่ ม ก่ อ ตั ง้ สมาคมส าหรั บ
ชาวสโลว์ฟูดส์ ขึน้ ในปี ค.ศ. 1993 ปั จจุบันมีอยู่ 20 สาขา
ทั่วทุ ก พื น้ ที่ ในสวิตฯ มีส มาชิ ก ประมาณ 4,000 คน หาก
ท่านผู้อ่าน สนใจศึกษาข้ อมูลว่าเขาทาอะไรกันบ้ าง และ
เราในฐานะผู้บริ โภค สามารถทาอะไรได้ บ้าง หรื อจะสมัคร
เป็ นสมาชิก และร่ วมกิจกรรม ก็สามารถเข้ าไปอ่านข้ อมูล
ต่างๆ ได้ ที่ http://www.slowfood.ch ขอบอกว่าเหมาะกับ
ผู้ที่รักสุขภาพจริ งๆๆๆ ค่ะ

ปั จจุบนั มีชาวสโลว์ ฟูดส์ อยู่กว่ า 100,000 คน ทั่วทัง้ 5
ทวีปในโลก
ที่มา : http://www.megazy.com, www.slowfood.com
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ก่อนที่จะย้ ายมาสวิตเซอร์ แลนด์ ว่าที่สามีเป็ นห่วง
มากเรื่ องที่ฉันจะต้ องปรับตัวและเปลี่ยนวิถีชีวิตในหลายๆ
เรื่ อง โดยเฉพาะความสะดวกสบายทัง้ หลายที่ มีคนทาให้
เส้ นสายเพื่ อนฝูงที่ช่วยเหลือให้ เรื่ องต่างๆราบรื่ น มีคนทา
ความสะอาดบ้ าน คนรถ เลขา คนทากับข้ าว ติดขัดอะไรก็
จะมีใครสักคนให้ โทรหา เพื่ อแก้ ไขให้ ลุล่วงได้ ง่ายๆเสมอ
พวกเราคนกรุ งเทพ เคยชินกับชีวิตแบบติดหรู เอาสบาย ไม่
ท าอะไรเอง เท้ าไม่ ติ ด ดิ น คื อ ไม่ ช อบเดิ น ไม่ นั่ ง ขนส่ ง
มวลชนแต่เลือกที่ จะนั่งในรถส่วนตัว แม้ ต้องติดแหง่กบน
ถนนนานๆ และเสพติดกับ “สิทธิพิเศษ” ไม่วา่ จะเป็ น การ
ใช้ เส้ นสายพรรคพวกให้ ได้ อะไรมาง่ายกว่า มากกว่า เร็ ว
กว่าคนอื่น หรื อของแถมของฟรี จากการเป็ นลูกค้ าประจา
คุณสามีถามด้ วยความเป็ นห่วงหลายครัง้ ว่า ฉันจะปรับตัว
ได้ ไหม และลงท้ ายด้ วยคาปลอบที่กระแทกโดนใจฉันอย่าง
แรงว่า “แต่ ท่ ีสวิสก็มีสิทธิพิเศษนะ เพียงแต่ เป็ นสิทธิ
พิ เ ศ ษ ที่ ทุ ก ค น มี ไ ด้ เ ท่ า กั น เ ท่ า นั ้ น เ อ ง ”
นัน่ เป็ นช่วงเดียวกับที่นโยบายรถคันแรกเริ่ มใช้ รถกรุ งเทพ
ติดมหากาฬอย่างไม่เคยแย่ขนาดนี ้ กรุ งเทพมีพื ้นผิวจราจร
ให้ รถหนึ่งล้ านเจ็ดแสนคัน แต่ดนั มีรถขึ ้นทะเบียนปาเข้ าไป
เจ็ ด ล้ า น ฉั น บั ง เอิ ญ ได้ อ่ า นข่ า วการบริ ห ารจราจรของ
ประเทศโคลัมเบี ย ที่ ผ้ ูนาเขามุ่งมั่นเอาจริ งเรื่ องการจากัด
การใช้ รถในตัวเมืองโบโกต้ า และมีนโยบายสนับสนุนให้ คน
ขี่จกั รยานและใช้ ขนส่งมวลชนเพิ่มขึ ้น โดยทาเส้ นทางและ
เลนส าหรั บ ขี่ จัก รยานให้ ส ะดวกสบาย พั ฒ นาคุณ ภาพ
ขนส่งมวลชนอย่างจริ งจัง

ฉัน แปลกใจในแนวคิ ดและความมุ่งมั่น ของเขา
มาก เพราะโคลัมเบียไม่ใช่ประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว หรื อเจริ ญ
ไปกว่าไทยเลย นายกเขาพูดว่า “ประเทศที่เจริ ญแล้ ว ไม่ได้
วัดว่า คนจน มีรถส่วนตัวมากเท่ าไร แต่ดูว่า คนรวย ใช้
บริ การขนส่ งสาธารณะ มากแค่ ไหนต่ างหาก”โดนอีก
ครั ง้ อย่ า งแรง แต่ ถึ ง โดนอย่ า งไร มั น ก็ ไ ม่ ง่ า ย ที่ ฉั น จะ
เปลี่ยนความเคยชินที่มีมานาน กว่าจะซึง้ กับแนวคิดและ
ปฏิบตั ิได้ จริ ง ก็พกั หนึง่ ย้ ายมาสวิตเซอร์ แลนด์แล้ ว ก็ยงั ติด
นิ สั ย ขั บ รถเข้ าเมื อ งอยู่ ขึ น้ รถเมล์ คนเดี ย วครั ้ง แรก
ประสาทจะกิ น ตาย กลัวลงผิ ดป้ าย กลัวต่อรถไม่ ทัน ไม่
อยากนัง่ ติดกับคนไม่ร้ ู จกั กลัวไปหมด
ทังๆที
้ ่ศกึ ษาเส้ นทางล่วงหน้ าเป็ นวันๆ
และไม่ ย อมไปใช้ บริ ก ารสาธารณะ
ทัง้ หลาย เช่น สระว่ายน า้ เพราะชิ น
กับสระส่วนตัว หรื อในสโมสร กลัวไม่
สะอาด กลัวไม่สะดวก เห็นคนสวิสไป
ปิ คนิค นอนอาบแดดในสวนสาธารณะ ก็ชอบอยู่หรอกว่า
น่ ารั ก ดี แต่ไม่ย อมไปแบบเขาหรอก ไม่ช อบคนเยอะ ไม่
ชอบอยู่ใกล้ คนแปลกหน้ า ไม่ชอบเปลี่ยนเสื ้อผ้ ากลางแจ้ ง
ไม่ อยากเล่น น า้ ในแม่ น า้ เพราะไม่ มี ห้ องอาบน า้ แต่ งตั ว
ส่วนตัวสะอาดๆให้ ใช้ ไม่อยากใช้ สถานที่ ร่ วมกับ คนอื่น
ทังหมดทั
้
ง้ ปวง ก็เพราะนิสยั เสียที่ติดกับ ”สิทธิ พิเศษ” นั่น
แหละ จนกระทั่ ง ถึ ง วัน ที่ ยอม ”เปิ ดใจเปิ ดตา” ที่ จ ะ
มองเห็นความงาม และลองใช้ ชีวิตแบบคนสวิส ถึงได้ ร้ ู ว่า
ความสะดวกสบายของบริ การสาธารณะต่างๆ ที่นี่ดีมากๆ
รถเมล์ รถราง รถไฟ ไม่เคยผิดเวลา ไม่แน่นอึดอัด มีข้อมูล
แจ้ งบนรถ อย่างไม่ต้องกลัวหลง เดินทางไปไหน ไม่มีคาว่า
เหนื่ อยหรื อสาย หลายครั ง้ ฉั น จึงหัน มาขึน้ รถสาธารณะ
แทนการขับ รถ คื อ เขาท าให้ ขนส่ งมวลชนเหนื อ กว่ ารถ
ส่วนตัวได้ จริ งๆ จึงไม่แปลกที่คนสวิสไม่วา่ รวยขนาดไหนก็
ไปไหนมาไหนด้ วยบริ การสาธารณะ บางคนไม่คิดจะมีรถ
เลยด้ วยซ ้า
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ภาพโดย พรกมล กิเกอร์

ทัง้ ที่ จะซือ้ รถสปอร์ ตได้ หลายๆคัน และฉันยังได้
ค้ นพบว่าคนสวิสนันฉลาดที
้
่จะนาความงามของธรรมชาติ
มาใช้ ทาให้ ชีวิตรื่ น รมย์ อย่างเต็มที่ จริ งๆ โดยการจัดให้ มี
สวนและที่ พักผ่อนหย่อนใจริ มแม่นา้ และทะเลสาบอย่าง
สะดวกสบายมากมาย ริ มแม่นา้ มีลานไม้ ให้ นอนอาบแดด
เหมือนรี สอร์ ท ในแม่น ้ามีการจัดกันให้
้ วา่ ยน ้าออกกาลังได้
เหมือนลูใ่ นสระโอลิมปิ ก ในทะเลสาบมีท่นุ ลอยให้ นอนเล่น
มีสปริ งบอร์ ดกลางนา้ ให้ กระโดด ทุกอย่างออกแบบมาให้
ใช้ งานได้ อย่างสะดวก ไม่ต่างไปจากสระว่ายน ้าหรู ในเมือง
ใหญ่ แต่ทงั ้ หมดนี ้ คือสภาพแวดล้ อมแบบธรรมชาติล้วนๆ
ที่สาคัญทุกอย่างแทบจะฟรี และมีมากมายอย่างเพียงพอ
ใ ห้ ทุ ก ค น มี คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ ดี ไ ด้ เท่ า เที ย ม กั น
นี่แหละสิทธิพิเศษของจริ ง สิทธิพิเศษที่ทกุ คนมีได้ เท่าเทียม
กัน และฉันคิ ดว่ามัน ”พิเศษ”ตรงที่ ว่า ในเวลาที่ เราก าลัง
สาราญอยู่กบั สิทธิพิเศษนัน้ เราไม่ต้องรู้ สกึ แย่ ที่วา่ ยังมีคน
อื่น ที่ไม่มีสิทธิ์ในความพิเศษนันเหมื
้ อนอย่างเรา.....

( ติดตามอ่านผลงานของ ฟ้า บุณยะรัตเวช ได้ ที่
Facebook: เที่ ย วแบบเหนื อ ฟ้ า ยัง มี ฟ้ า Travelling Beyond
Sky Instagram: travellingbeyondsky)

รวงข้ าวฉบับ วัน แม่ ล าดวนขอน าบทความโดย
ศาสตราจารย์ ณัฐวุฒิ เผ่าทวี ศาสตราจารย์ด้านพฤติกรรม
ศ า ส ต ร์ ที่ Warwick Business School, University of
Warwick เรื่ อง ปั จจัยในวัยเด็กอะไรที่เป็ น ปั จจัยที่สาคัญ
ที่สุ ดต่ อความสุ ขในชีวิตของเราในอนาคต คุณ แม่ที่
เคยบ่ น น้ อยอก น้ อยใจตัวเอง ว่า เป็ น เพี ย งแม่บ้ าน ดูแ ล
ลู ก ๆ และครอบครั ว ไม่ มี ง านท ากั บ ใครเขา ลองอ่ า น
บทความนี ้ แล้ วจะเข้ าใจว่า แม่นนส
ั ้ าคัญมากๆๆๆ ค่ะ
ย้ อ นเวลากลับ ไปเมื่ อ ปี ค.ศ. 1970 (หรื อ พ.ศ.
2513) ศู น ย์ ก ล างส าห รั บ ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล ระย ะยาว
หรื อ Centre for Longitudinal Study (CLS)
ของมหาวิ ท ยาลั ย ลอนดอน (Institute of Education,
University of London) ได้ เริ่ ม ท าการเก็ บ ข้ อมูล จากการ
สัมภาษณ์คณ
ุ แม่ของเด็ก ที่เกิดภายในเดือนเมษายนของปี
นั น้ ในประเทศสหราชอาณาจั ก รทุ ก คน เป็ นจ านวน
17,000 คน โดยในแบบสอบถาม มี ค าถามที่ เกี่ ย วกั บ
เรื่ องราวในชีวิตของคุณแม่และเด็ก หลายๆ อย่าง เช่น คุณ
แม่ ท างานอะไรก่ อนตั ้ง ครรภ์ ครอบครั ว มี ร ายได้
เท่ าไหร่ เด็กตอนเกิดมี นา้ หนั กเท่ าไหร่ สภาพจิตใจ
ของคุณแม่ เป็ นยังไงบ้ าง เป็ นต้ น
หลังจากนัน้ เจ้ าหน้ าที่ของ CLS ก็ตามเก็บข้ อมูลของเด็ก
และครอบครัวอีกครัง้ เมื่อเด็กมีอายุได้ 5 ปี และก็ตามเก็บ
ไปเรื่ อยๆ ตอนที่เด็กมีอายุได้ 10 ปี 16 ปี 22 ปี 26 ปี 29 ปี
34 ปี 38 ปี และเก็ บข้ อมูลครั ง้ ล่าสุ ดไปเมื่อปี ค.ศ. 2012
ตอนที่เด็กในกลุ่มสารวจอายุครบ 42 ปี บริ บูรณ์ ถึงแม้ ว่า
จะตามเก็ บ ข้ อ มู ล ไม่ ไ ด้ ทุ ก คน เป็ นเวลากว่ า สี่ สิ บ ปี แต่
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ฐานข้ อมูลของเขาก็ยงั ใหญ่โต พอที่จะบอกอะไรต่อมิอะไร
เกี่ ยวกับ ชี วิต ของคนได้ และการที่ เรามีข้อมูล ที่ เป็ นวงจร
ชี วิ ต ของคน ตัง้ แต่ เกิ ด จนถึ ง วัย กลางคนนี เ้ อง ก็ ท าให้
ศาสตราจารย์ ณั ฐวุ ฒิ เผ่ า ทวี และเพื่ อ นร่ ว มงานที่
London School of Economics สามารถท าการวิ จั ย ว่ า
ปั จจั ย ในวั ย เด็ ก อะไรที่ เ ป็ นปั จจั ย ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ต่ อ
ความสุขในชีวิตของเราในอนาคต
จากงานวิจัยของศาสตราจารย์ ณัฐวุฒิ เผ่าทวี และเพื่ อน
ร่ วมงาน พบว่า ปั จจัยในวัยเด็กที่เป็ นตัวแปรที่สาคัญที่สุด
ของความสุขของเราตอนเราเป็ นผู้ใหญ่ (วัดตอนที่เราอายุ
ได้ 42 ปี ) ก็คือ สุขภาพจิตของเราในตอนเด็ก รองลงมา
ก็คือ ความประพฤติของเราในตอนเด็ก และท้ ายสุดก็คือ
ความสามารถที่ วั ด ได้ จากการสอบที่ โ รงเรี ย น โดย
ความหมายของ วัยเด็กในข้ อมูลนัน้ หมายถึง ตอนที่เรามี
อายุระหว่ าง 5 ปี และ 16 ปี
แต่ ถ้ าสมมติ ว่ า เราสนใจแค่ ว่ า ปั จ จั ย อะไรในวัย เด็ ก ที่
ส าคัญ ที่ สุด ต่ อการ ที่ จ ะท าให้ เราโตขึน้ แล้ วมี เงิน เดื อ น
เยอะๆ ในอนาคต ก็พบว่าความสามารถที่วัดได้ จาก
การสอบที่โรงเรี ยนนัน้ เป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สดุ ต่อโอกาสที่
จะทาให้ เรามีเงินเดือนสูง ตอนที่เราอายุได้ ประมาณสี่สิบ
ต้ นๆ รองลงมา ก็คือ สถานภาพการเงินของครอบครัวของ
เราในวั ย เด็ ก ส่ วนสุ ขภาพ จิ ต ของเราและความ
ประพฤติของเรา กลับสู้ปัจจัยอย่างอื่นไม่ค่อยได้ ในการ
เป็ นตัวแปรว่าเราจะรวยเงินมากน้ อยขนาดไหนในอนาคต
แต่ ปัญหาก็คือ เงินเดือนของเราตอนที่เรา เป็ นผู้ใหญ่นนั ้
กลับ ไม่ ค่ อยมี ผ ลต่ อความสุ ข ของเรา ตอนที่ เราเป็ น
ผู้ใหญ่ เลย ส่ วนปั จจัยที่สำคั ญที่สุด ต่อความสุขในชีวิต
ตอนเป็ นผู้ใหญ่ คือ สุ ขภำพจิตของเรำตอนที่เรำเป็ น
ผู้ใหญ่ (ยกตัวอย่ างเช่น เรามี ความเชื ่อมัน่ ในตัวเองมาก
น้อยแค่ไหน เครี ยดมากน้อยแค่ไหน สามารถแก้ปัญหาใน
ชี วิตประจาวันได้มากน้อยแค่ไหน เป็ นต้น) ปัจจัยที ่สาคัญ
รองลงมาก็ คือ การมี คู่ครองชี วิต ตามมาด้วยการที ่เราไม่
ตกงาน (พูดง่ายๆ คื อการมี งานทาถ้าเราอยากที จ่ ะทางาน)
สุขภาพของเรา ความประพฤติ ของเรา (วัดได้จากการที ่ว่า

เราเคยท าอะไรที ่ ผิ ดกฎหมายแล้ ว โดนจั บ หรื อเปล่ า )
เงิ น เดื อ นประจ าบ้ า นของเรา และรั้ ง ท้ า ยที ่ สุ ด ก็ คื อ
การศึกษาของเรา
ปั จจัยในวัยเด็ก นอกจากสุขภาพจิต ความประพฤติ และ
ความสามารถในการเรี ย น แล้ ว ปั จจั ย ที่ ส าคั ญ ต่ อ
ความสุขของเราในอนาคตอีกตัวหนึ่ง ก็คือ สุขภาพจิต
ของผู้ท่ ีเป็ นแม่ ตอนที่เรายังเป็ นเด็ก (สุขภาพจิตของผู้
ที่ เป็ นพ่ อนัน้ ก็ส าคัญ แต่ส้ ูของผู้ที่ เป็ นแม่ไม่ได้ ) สาเหตุที่
สุ ข ภาพจิ ต ของผู้ เป็ นแม่ เป็ นปั จจั ย ที่ ส าคั ญ มากต่ อ
ความสุขของลูกในอนาคต ก็เพราะว่ า สุขภาพจิตของผู้
เป็ นแม่ เป็ นปั จจัยที่สาคัญมากต่ อสุ ขภาพจิตของลู ก
ในวั ยเด็ก (เพราะถ้ าคุณแม่ของเราเครี ยดมากตอนที่เรา
ยังเป็ นเด็ก ความเครี ยดของคุณแม่ก็สามารถที่จะส่งผ่าน
มาถึงสุขภาพจิตของเราในขณะนัน้ ได้ โดยผ่านพฤติกรรม
ผ่ า นสิ่ ง แวดล้ อมในบ้ าน เป็ นต้ น) และด้ วยเหตุ ผ ลที่
สุ ขภาพจิตในวัยเด็กของเรา เป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สุด
ต่ อสุขภาพจิตของเราในอนาคต และสุขภาพจิตของเรา
ในอนาคตก็เป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สดุ ต่อความสุขในชีวิตของ
เราตอนเราเป็ น ผู้ ใหญ่ มัน จึงไม่ เป็ น ที่ น่ าแปลกใจเลยที่
สุ ข ภาพจิ ตของผู้ เป็ นแม่ ข ณะที่ เรายั งเป็ นเด็ ก จะมี
ความสาคัญที่ยาวนานมากในชีวิตของเรา
สรุ ปก็คือ ถ้าเราสนใจเพี ยงแค่ว่า ปัจจัยในวัยเด็กอะไร ที ่
สาคัญ ต่อการที ่เราจะมี เงิ นใช้ในอนาคต เราก็ แค่ทุ่มทุน
ผลั ก ดัน ให้ ลู ก ของเราเรี ยนเก่ ง ๆ ก็ พ อ แต่ ถ้ ำในกำร
ผลักดันนั้ นกลับทำให้ ลูกของเรำมีสุขภำพจิตทีไ่ ม่ ดีล่ะ
ก็ ถึ งแม้ว่าเขาจะเรี ยนดี ขนาดไหน และมี เงิ นเดื อนที ่สูงใน
อนาคตขนาดไหน โอกาสที ่ เขาจะมี ค วามสุข ในชี วิ ต ใน
อนาคตก็ จะน้อยกว่า คนที ่อาจจะเรี ยนได้ ไม่ ดีเท่ า แต่โต
มามี สขุ ภาพจิ ตที ด่ ีกว่าเขา
เราผู้เป็ น พ่ อแม่ อยากเห็ น ลูก เราเป็ น อย่างไรใน
อนาคต คงต้ องเลือกกันเองนะคะ .........
ที่มา: ไทยพับลิก้า, www.thaipublica.org
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ถามมา ตอบไป
โดย พี่หญิงไทย

ถาม : พี่หญิ งไทยคะ หนู กับสามี กาลั งเดินเรื่ องหย่ า
สามี เขาแจ้ ง ศาลว่ า หนู มี บ้ านและที่ ดิ น ที่ เมื อ งไทย
เขาให้ หนู ส่งเอกสารครอบครองที่ดินให้ แก่ ศาล เขา
จะมีสิทธิได้ รับส่ วนแบ่ งในทรั พย์ สินนัน้ ไหมคะ
ตอบ: ก่อนอื่น ขอชีแ้ จงสิทธิ การครอบครองที่ ดิน การซือ้
ที่ดิน ของหญิงไทยซึง่ จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
คุ ณ สามารถซื อ้ ที่ ดิ น ได้ และมี สิ ท ธิ ค รอบครองแต่
เพียงผู้เดียว โดยให้ สามีทาหนังสือชี ้แจงว่า เงินที่นามาซื ้อ
ที่ ดิ น นัน้ เป็ น เงิ น ส่วนตัวของภรรยาแต่เพี ย งผู้เดีย ว แล้ ว
นาไปแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่กรมที่ดิน ในยามที่ยงั รักกันหวาน
แหวว คุณสามีส่วนใหญ่ยอมเซ็นชื่อให้ อยู่แล้ ว นัน่ คือคุณมี
สิทธิ ในที่ดินนัน้ แต่เพี ยงผู้เดียว เมื่อใดที่นา้ ต้ มผักขม(ขื่น)
ผลประโยชน์ ส่วนตนย่อมมาก่อนเรื่ องอื่นใด มีสมบัติอยู่ที่
ไหนบ้ าง เขาก็อยากได้ สว่ นแบ่ง ซึง่ ก็เป็ นเรื่ องธรรมดาเนอะ
เพราะเราก็ ต้ อ งการขอส่ ว นแบ่ งทรั พ ย์ สิ น ที่ อ ยู่ ใ นสวิ ต ฯ
เช่นกัน หุ หุ นี่คือความจริ ง
ข้ อ ผิ ด พลาด คื อ เราเองไม่ เข้ าใจเรื่ อ ง การท าหนั ง สื อ
ยิ น ยอมจากสามี เรื่ อ งเงิ น ที่ น าไปซื อ้ ที่ ดิ น ว่ า เป็ นเงิ น
ส่วนตัวของเรา เพราะไม่ได้ ทาไว้ ด้ วยความไม่ร้ ู จึงได้ ไปซื ้อ
ที่ดิน โดยใช้ ชื่อสกุลเดิม หรื อชื่อสมัยยังเป็ นนางสาว โดยไม่
ยอมแจ้ ง เปลี่ ย นนามสกุ ล ไม่ เปลี่ ย นสถานะภาพสมรส
เพราะคิดว่าถ้ าใช้ นามสกุลฝรั่ ง แล้ วจะเสียสิทธิ ทัง้ หลาย
ของความเป็ นคนไทย
เมื่ อ ซื อ้ ด้ วยนามสกุ ล ไทย แถมเป็ น โสดอี ก ด้ ว ย จึ ง ไม่ มี
เอกสารยืนยันเรื่ องเงินที่เป็ นของคุณเพียงคนเดียว ถ้ าคุณ
สามีเขามีหลักฐาน เรื่ องคุณนาเงินที่เป็ นส่วนของเขาด้ วย
ไปใช้ ซื ้อบ้ าน ซื ้อที่ดิน ที่เมืองไทย เมื่อหมดรักแล้ ว จึงอยาก
ขอคื น เขามี สิ ท ธิ ท่ ี จ ะขอแบ่ ง โดยเฉพาะเมื่ อเป็ น เงิ น

สินสมรส คือ การซื ้อหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ ว (เงิน
สินสมรส ต้ องแบ่งครึ่ง เข้ าใจตรงกันนะคะ)
ที่อันตรายกว่ านั น้ คือ ถ้ าเงินที่เขาให้ คณ
ุ เป็ นเงินส่วนตัว
ของเขา (สินส่วนตัว มีมาก่อนจดทะเบี ยนสมรส) และถ้ า
เขามีหลักฐานการมอบให้ คุณ ด้ วย เขาสามารถเรี ยกร้ อง
และขอคืน ทัง้ หมด แต่ที่ ใจร้ ายมากกว่านัน้ เขาขอทัง้ เงิ น
พร้ อมดอกเบี ้ยย้ อนหลัง โอย โอย แล้ วเขาให้ เรามาตังแต่
้ ปี
มะโว้ โน้ น ดอกเบี ้ยงอกงามเชียว
แล้ วนี่กค็ ือคาตอบ ที่จะตอบคาถามข้ างต้ น ว่าสามีจะมา
ขอแบ่งทรัพย์สินที่เมืองไทย ได้ ไหม คุณต้ องรู้ ว่าตอนที่ซื ้อ
นัน้ สามีเซ็นยินยอมรับว่าเงินเป็ นของเราผู้เดียวหรื อไม่
หวังว่าข้ อมูลนี ้จะช่วยและเอื ้อประโยชน์ ว่า ของเราคือของ
ของเรา ของเขาก็ของของเรา นี่แหละสาวไทย

มาเด้ อ..พี่น้อง
พวกข้ อย ทุม่ ทุนไปหลาย เชิญคุณหมออภิสมัย ศรีรังสรรค์
คุณหมออดีตนางสาวไทย และคณะตัง้ 5 คนเด้ อ มาบริการ
สมาชิกและผู้สนใจทุกคนเลย พวกข้ อย อยากให้ พี่น้องชาวไทย
มีความสุขทุกๆที่ ค่ะ ไม่วา่ ที่บ้าน ที่ทางาน หรื อในชุมชน
เรื่ องราวจะเป็ นอย่างไร ต้ องมาฟัง มาคุยกันเด้ อค่ะ ดังภาษิ ตทีว่ า่
“สิบปากว่ าบ่ เท่ าตาเห็น สิบตาเห็นบ่ เท่ ามือคลา” เด้ อ..
เลือกวันได้ ตามสะดวก ..วันที่ 3,4 และ 10-11 ก.ย นี ้ ดู
รายละเอียด ในใบประชาสัมพันธ์ ที่แนบมาเด้ อค่ะ..พี่น้อง...
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เมื่อฉันย้ายกลับไปอยู่เมืองไทย ตอนที่ 3
“ยิ่งกว่า เข็นครกขึ้นภูเขา”
ฉันย้ ายถิ่นฐานมาเมืองไทยก็นานพอสมควรแล้ ว
วันนีอ้ ยากมาเล่า หรื อมาบ่นให้ ฟังเรื่ องของ จิตอาสา ของ
ผู้คนที่ฉนั ได้ สมั ผัสมา
ก่อนจะย้ ายกลับมาเมืองไทย ฉันกับสามี มีไอเดีย
ที่ จะมาทาประโยชน์ ให้ กับชุมชนเพี ยบ แต่เมื่อมาอยู่แล้ ว
แผนการที่คิดไว้ ทาได้ ยากมาก เพราะคนส่วนใหญ่ ยังขาด
จิตสานึก ในการรับผิดชอบต่อชุมชนหรื อ สังคมส่วนรวม ที่
ตัวเองอาศัยอยู่ สิ่งที่คิดว่าจะมาทาหลายๆเรื่ อง จึงหาแนว
ร่ วมทาไม่ได้ การขอให้ ผ้ ูนาชุมชน และผู้นาท้ องถิ่ นต่างๆ
ให้ มาช่วยสนับสนุนก็ลาบากมาก เพราะคนส่วนใหญ่มอง
ไม่ เห็ น ความส าคั ญ เพราะเขาเห็ น ว่ า เรื่ อ งของตั ว เอง
สาคัญที่สดุ โดยที่ไม่คานึงถึงชุมชนและส่วนรวม
แต่ สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ฉั น ยั ง ไม่ เลิ ก ล้ มความตั ง้ ใจ ยั ง
พยายามชี ใ้ ห้ ผู้ น าต่ า งๆในส่ ว นท้ องถิ่ น มองให้ เห็ น คื อ
ปั ญ หาเรื่ อง นา้ ประปา ที่สกปรกปนเปื อ้ น การใช้ สารเคมี
อย่างพร่ าเพรื่ อ แล้ วปล่อยลงแหล่งน ้าต่างๆของชุมชน กับ
อีกเรื่ อง คือ ขยะมูลฝอย ที่ทิ ้งกันเกลื่อนทุกหัวมุมถนน เรื่ อง
ขยะมูลฝอย ต้ องไปจี บ้ อกทางองค์ การบริ หารส่วนตาบล
(อบต.)หลายรอบ ถึงได้ มีการเข้ ามาเก็บ แต่มนั ก็น่าเศร้ าที่
เมื่อทางรถเก็บขยะของอบต. เข้ ามาเก็บขยะแล้ ว ก็ยงั มีคน
ในชุมชน อีก เป็ น จ านวนมากที่ เห็ น แก่ ตัว มองไม่เห็ น ถึ ง
ความส าคั ญ เสี ย ดายเงิ น ค่ า ขยะ 20 บาท/เดื อ น บาง
ครอบครั วเป็ น ถึ ง อาสาสมัค รหมู่ บ้ า นของโรงพยาบาล
ส่งเสริ มสุขภาพตาบล แต่ยังเผาขยะ และพลาสติก ต่างๆ
เหมือนเดิม เศร้ าจริ งๆ!

โดย คนสองบ้ าน

บ้ านฉันเอง ก็ฝึกให้ คนในบ้ าน แยกขยะให้ ติดเป็ น
นิสัย ขยะที่ แยกออกมา มากกว่า 70% สามารถขาย ไปรี
ไซด์เคิลได้ ส่วนเศษอาหารและเศษผักผลไม้ ที่แยกน ้ามัน
เหลื อ ใช้ ออก จะแยกไปท าปุ๋ ยหมั ก เอาไปใช้ รดต้ นไม้
ประหยัด ค่ าปุ๋ ย แถมไม่ ส กปรก ไม่ ส่ งกลิ่ น เน่ าเหม็ น ให้
รบกวนอีกต่างหาก เคยเชิญผู้นาชุมชนมาดู เพื่อที่จะให้ ไป
ช่วยกระตุ้นคนในชุมชน ให้ ตระหนักปั ญหา แถมเป็ นการ
ช่วยลดภาระ ของอบต. ที่ต้องขนขยะจานวนมาก ไปทิ ้งใน
แต่ละวัน ให้ ลดลงด้ วย แต่ ก็เหมือนลมพัดผ่านพ้ นไป ไม่
หวนกลับ ไม่มีอะไรเกิดขึน้ ในชุมชนเรื่ องลดขยะ นอกเสีย
จาก คนนาขยะที่ใช้ เสร็ จแล้ ว เขวี ้ยงลงสองข้ างทางเพิ่มขึ ้น!
เลยบอกกับตัวเองว่าเราคงเป็ นมุนษย์ที่แปลกแยก ที่ไม่ทา
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ตามความเคยชิ น ของคนส่วนมากเขา แต่แปลกแยกก็ไม่
เป็ น ไร ยัง ไม่ ห มดความพยายามที่ จ ะผลัก ดัน เรื่ อ งนี ใ้ ห้
ค่อยๆเกิดขึน้ ให้ ได้ ถึงแม้ ว่าจะเหมือนเข็นครกขึน้ ภูเขาก็
เถอะ คุย ไว้ ค ร่ าวๆกับ ทางโรงเรี ย น ที่ ฉัน เองมีส่วนเข้ าไป
ช่วยเหลืออยู่ เรื่ องการทาธนาคารขยะให้ เด็กๆ

ได้ ร่ วมมื อ กัน แยกขยะ จากที่ บ้ านมาเข้ าบั ญ ชี ธ นาคาร
ความคิ ด นี ้ คิ ด ว่า เริ่ ด ! คนอื่น ฝากเงิ น เข้ าบัญ ชี แต่พ วก
เด็กๆ จะได้ ฝากขยะ ให้ ไปแปรรู ปเป็ นเงิน อย่ างน้ อยๆใน
เมื่อผู้ปกครองส่วนใหญ่ ไม่ยอมทาที่บ้าน ก็ขอพลังเด็กๆนี่
แหละ มาช่ ว ยกั น ลดขยะของชุ ม ชน ช่ ว ยลดการเผา
โดยเฉพาะพลาสติกและพวกโฟมต่างๆ แถมช่วย อบต. ลด
การขนขยะจานวนมากในทางอ้ อมด้ วย
บ่ อยครั ง้ ที่ อดคิ ด ไม่ ได้ ว่า แค่ เรื่ อ งง่ายๆ ไม่ ต้ อ ง
ลงทุนใดๆเลย แถมถ้ าทายังได้ เงินอีกต่างหาก แต่ทาไมคน
ไทยเราส่วนใหญ่ไม่ชอบทากัน
ในขณะที่พวกเราในสวิตเซอร์ แลนด์ ต้ องคิดก่อน
ที่จะทิ ้งอะไร ลงในถุงขยะ เพราะค่าทิ ้งต่อลิตรมันแพง บ้ าน
เรา คงยังต้ องสร้ างจิตสานึก ต่อส่วนรวมอีกต่อไป ไม่ร้ ู จะ
นานสัก เท่ า ไหร่ แต่ ท่ า มกลางการคิ ด ถึ งแต่ ต นเองของ

ผู้ ใ หญ่ จ านวนมาก ก็ ยั งมี เยาวชน ซึ่ง มี ผ้ ู น าเยาวชนใน
ท้ องถิ่ นกลุ่มเล็กๆ ที่ พากันไปช่วยงานต่างๆด้ วยจิตอาสา
โดยมี พี่ ป ระธานเป็ นผู้ น าไป ตั ว ฉั น เองได้ มี โอกาสไป
ร่ วมงานกับเยาวชนกลุ่มนี ้ครัง้ หนึ่ง ยอมรับว่าจะไม่ถอดใจ
ที่จะผลักดันเรื่ องของชุมชน เพราะผู้นาเยาวชนกลุม่ นี ้ ช่วย
เพิ่มแรงบันดาลใจ ที่จะร่ วมกันทาสิ่งดีๆให้ เกิดขึ ้นกับชุมชน
ประกอบกับ สามีที่บ้าน ก็คอยเป็ นกองหนุนอยู่ข้างๆด้ วย
งานนี ้จึงยังเดินไปได้ อีกไกล
เพราะเราทังสองเห็
้
นว่า การปลูกฝั งจิตสานึกด้ าน
ดีให้ เกิ ดขึน้ ในสังคมนัน้ ดังอาจารย์ ธานิ น ทร์ กรั ย วิเชี ย ร
เคยให้ ความเห็ น ไว้ ว่ าต้ องทาในสองส่วนคือ “การปลุ ก ”
และ “การปลู ก ” การปลุกนัน้ ใช้ กับผู้ใหญ่ ที่บ างครั ง้ ได้
หลงลืมหรื อละเลย การนาคุณธรรมและจริ ยธรรมมาใช้ ใน
การประพฤติปฏิ บัติ ส่วนการปลู กนัน้ ใช้ สาหรั บเด็กและ
เยาวชนซึ่งเปรี ย บดั่งผ้ าขาว และจะเป็ น พลังส าคัญ ที่ จ ะ
ขั บ เ ค ลื่ อ น สั ง ค ม ไ ท ย ใ น อ น า ค ต

ฉันเองเห็นด้ วยกับท่านอาจารย์ ว่า หากเราจะแก้ ไขสังคม
คงต้ องทาทังสองส่
้
วน แต่ควรเน้ น “การปลูก” กับเยาวชน
มากกว่าการปลุกในผู้ใหญ่ เพราะการปลุกผู้ใหญ่ที่ผ่านมา
ปลุกให้ ตาย ก็ปลุกไม่ตื่น .......หุหุ
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โดย ปรี ยวิศว์ โยธีพิทกั ษ์ (จอม)

ทาไมชีวิตถึงได้ ว่ ุ นวาย และมากไปด้ วยปั ญหา?
ผมค่ อ นข้ างมั่น ใจได้ ว่า ทุ ก คนต้ อ งเคยถามปั ญ หานี ก้ ั บ
ตัวเองมาไม่ร้ ู กี่ครัง้ ต่อกี่ครัง้ ...
ครัง้ หนึง่ มีน้องนักศึกษายกมือถามผมระหว่างที่ได้
นัง่ พูดคุยกันกลุม่ ใหญ่ในเรื่ องเกี่ยวกับธรรมะในแง่มมุ ต่างๆ
ว่า “พี่ ค ะหนู อยากผอม หนูต้องท ายังไงดีคะ? ธรรมะจะ
ช่วยได้ ไหม? ” ผมจึงได้ ตอบน้ องไปว่า “น้ องก็ อย่ าไปท า
เหมือนที่ เคยผ่านมาสิครั บ น้ องไปกินอะไรมา ไปทาอะไร
มา ไปมีชีวิต แบบไหนมา ก็ อย่ากลับ ไปทาแบบนัน้ อีก ...
ความอ้ วนมันเป็ น “ผล” นะ เพราะไปทาแบบนัน้ ๆ จึงเป็ น
“เหตุ” ให้ น้ อ ง ได้ อ้ วนแบบนี ้ แค่ เลิ ก ท าตัวเหมื อ นเดิ ม ก็
แก้ ปัญหานี ้ไปได้ มากแล้ ว ... ธรรมะสอนแบบนี ้นะ เหตุกบั
ผล จะสอดคล้ องกันแน่นอน ถ้ าไม่อยากได้ ผลแบบเดิม ก็
อย่ าไปท าเหตุแ บบเดิมอีก พี่ คงตอบน้ องในรายละเอีย ด
ไม่ได้ เพราะคงไม่มีใครรู้ ว่าน้ องไปทาอะไรมาบ้ าง นอกจาก
ตัวน้ องเองเท่านันที
้ ่ร้ ู ... แต่พอจะสรุ ปแนวทางได้ วา่ อย่าไป
ทาเหตุแบบเดิมๆที่ทาให้ อ้วนอีก แล้ วก็ไปทาเหตุใหม่ที่จะ
ทาให้ ผอมได้ เช่น ออกกาลัง ทานอาหารดีมีประโยชน์ แค่นี ้
ปั ญหาก็จะจบ
คาว่าเหตุผลในทางธรรมนัน้ อาจมีความหมาย
ต่างจากที่หลายๆคนเคยเข้ าใจกันอยู่ เพราะในหลายกรณี
คาว่า “เหตุ ผ ล” ที่ ใช้ ๆกัน ทั่วไปนัน้ จะกลายเป็ น เพี ยงแค่
ข้ อ อ้ าง หรื อ ค าแก้ ตัวเสี ย ก็ ม าก เช่ น หญิ งสาวผู้ ห นึ่ งไป
เที่ยวซื ้อของในช่วงลดราคาแล้ วก็ได้ ถุงมือกันหนาวคู่ที่ 99
กลับมาเก็บไว้ เฉยๆในตู้เสื ้อผ้ าที่บ้าน พร้ อมกับให้ เหตุผลว่า
“มันลดตัง้ 70% นะ” ทัง้ ๆที่ ถุงมือประเภทเดียวกัน ที่ มี อยู่

แล้ วก็มากมาย หลายคูก่ ็ยงั ไม่เคยได้ หยิบออกมาใช้ เลยเสีย
ด้ วยซ ้า
เหตุ-ผลในทางธรรม จึงได้ เน้ นไปที่ เหตุที่แท้ และ
ผลที่แท้ ของเรื่ องนันๆ
้ โดยจาเป็ นต้ องมองข้ ามข้ ออ้ างต่างๆ
ไปให้ ห มดสิน้ ดังนัน้ เรื่ องปั ญ หา “อยากผอม” ของน้ องที่
ถามผมจึงไม่สามารถตอบได้ แค่ว่า “ก็ไปออกกาลังกายสิ”
เพราะคาตอบนีจ้ ะแก้ ปัญหาได้ แค่ครึ่ งเดียว นัน่ คือในส่วน
ของการลดนา้ หนัก แต่หากน้ องยังคงใช้ วิถีชีวิตแบบเดิมๆ
กินแบบเดิมๆ นอนแบบเดิมๆ อะไรๆแบบเดิมๆอยู่ ต้ นเหตุ
แห่งความอ้ วน ก็จะยังคงมีอยู่ต่อไป ... สุดท้ ายความอ้ วน
มันก็จะกลับมาอีก หากปั ญ หาดังกล่าวไม่ ถูกแก้ ตรงไปที่
“เหตุ ท่ ี แ ท้ ” ของมัน เพราะสิ่ งนี ม้ ี สิ่ งนี จ้ ึ งมี เพราะการ
เกิดขึ ้นของสิ่งนี ้ สิ่งนี ้จึงเกิดขึ ้น เพราะสิ่งนี ้ไม่มี สิ่งนี ้จึงไม่มี
เพราะการดับไปของสิ่งนี ้ สิ่งนี จ้ ึงดับไป เพราะไม่ระวังใน
การกิ น จึ งเกิ ด ความอ้ ว น เพราะระมั ด ระวังในการกิ น
ความอ้ วนจึงหมดไป ....เมื่อมีเหตุ ผลก็เกิด เมื่อหมดเหตุ
ผลก็ดบั ...อันนี ้ก็เป็ นตัวอย่างง่ายๆให้ พอเห็นภาพได้ บ้างใน
ชันต้
้ นๆของความเข้ าใจ

ครั ง้ หนึ่งพระพุทธเจ้ า เคยเล่าเรื่ องของ ชาวนาให้
เหล่าภิกษุ ได้ ฟังว่า การที่ชาวนาจะได้ มาซึง่ “ข้ าว” นันมิ
้ ใช่
การไป “สร้ าง” มันขึ ้นมา หากแต่เป็ นการหมั่นสร้ างเหตุท่ ี
เหมาะสมต่อการได้ มาซึ่งข้ าวนัน้ นั่นคือ การลงมือ ปรั บ
พืน้ ที่ นาให้ พร้ อม ต่อมาก็เพาะปลูกต้ นกล้ าลงในนาอย่าง
ระมัดระวัง ต่อมาอีกก็คอยดูแลข้ าวกล้ านันอย่
้ างสม่าเสมอ
อย่าได้ ขาด น ้าน้ อยไปก็ไขน ้าเข้ านา น ้ามากไปก็ไขน ้าออก
จากนา ฯลฯ การสร้ างเหตุที่ถูกตรงแบบนีแ้ หละ ที่สุดท้ าย

ห น้ า 22
รวงข้ าว / สิงหาคม 2016

จะท าให้ ช าวนาได้ ม าซึ่ง “ข้ าว” ตามที่ เขาต้ องการได้ ใ น
ที่สดุ
การจะท าแบบนี ไ้ ด้ นั น้ ต้ องอาศั ย “ความรู้ ที่
ถูกต้ อง” ว่าการปลูกข้ าวที่ ถูกต้ องนัน้ ต้ องทาอย่างไรต้ อง
อาศัย “ความเพี ย ร” และ ”ความอดทน” ที่ จะต้ องคอย
ดูแลแปลงข้ าวนัน้ เป็ นเวลาหลายเดือน เพราะหากมีความ
เพี ยรและความอดทนดี แต่ขาดความรู้ ที่ ถูก ต้ องนัน้ ก็ จ ะ
กลายเป็ นการเพียรทา ไปแบบผิดๆ ซึง่ พอไปสร้ างเหตุที่ไม่
ถู ก ต้ องเสี ย แล้ ว ก็ ค งไม่ มี ท างที่ จ ะได้ รั บ ผลที่ ถู ก ตรง
เช่นเดียวกันกับ ว่า ถึงแม้ จะมีความรู้ ที่ ถูกต้ องแล้ ว แต่ไม่
สามารถรอได้ ไม่สามารถอดทน และพากเพียรพอ ก็จะละ
เลิ ก ลงกล างท าง หรื อเป ลี่ ย น ไป ใช้ “ท างลั ด ” เพื่ อ
ประหยัดเวลา เช่น ไปขโมยเขาเป็ นต้ น เช่นนีก้ ็จะล้ มเหลว
และไม่ได้ ในสิ่งที่ตนต้ องการเช่นกัน หรื ออาจจะได้ มาตาม
ต้ องการจริ ง แต่การกระทานันก็
้ จะกลายเป็ นเหตุใหม่ที่ไม่ดี
และนามาซึ่งผลที่ ไม่ดีตามมาในที่ สุด ....แก้ ปั ญ หาหนึ่ ง
ด้ วยการ สร้ างปั ญหาใหม่
การกิ น ยาลดความอ้ วน อาจเข้ าข่ า ยการ
“แก้ ปั ญ หาหนึ่ ง ด้ วยการสร้ างปั ญ หาใหม่ ” ได้ เช่ น กั น
เพราะจริ งอยู่ที่ว่าการกินยาดังกล่าว อาจจะได้ ความผอม
ตามต้ องการ แต่ยาที่กินเข้ าไป ก็อาจจะไปสร้ างปั ญหาใหม่
ให้ กับ ร่ างกายได้ ดังนั ้น การเลื อกกลับ ไปแก้ ที่ เหตุที่ แ ท้
ของปั ญหาด้ วยการ “ไม่ ท าเหมื อ นเดิ ม ” จึ ง เป็ นการ
แก้ ปัญ หาเก่า ในขณะเดียวกันก็ไม่ไปสร้ างปั ญหาใหม่ให้
เกิดขึ ้น..นับเป็ นการแก้ ปัญหาตามแนววิถีพุทธอย่างยัง่ ยืน
และตรงประเด็นที่สดุ ....
หากได้ ลองมองย้ อนกลั บ ไปในอดี ต ที่่ ผ่ า นมา
อย่างไม่เข้ าข้ างตนเองมากจนเกินไป การตอบคาถามที่่ว่า
ท าไมชี วิ ต ถึ ง ได้ วุ่ น วาย และมากไปด้ วยปั ญ หา? คง
สามารถตอบได้ ง่ายขึน้ มาก...ก็เพราะไปทาแบบที่ได้ ทาๆ
มานัน่ แหละ..ปั ญหามันถึงได้ มากมายซะขนาดนี ้
เพราะไปพู ด แบบนั น้ ไปท าแบบนั น้ ไปคิ ด แบบนั น้ ไป
โต้ ตอบแบบนัน้ ไปใช้ ชีวิตแบบนัน้ ไปสร้ างเหตุไว้ แบบนัน้
ฯลฯ สุ ด ท้ า ยจึ ง ต้ อ งมาได้ รั บ ผล แบบนี ้ แบบนี ้ นั่ น ไง...

สมเหตุสมผลแล้ วมิใช่หรื อ วิธีแก้ ก็ง่ายนิดเดียว คือ “อย่ า
ไปทาเหมือนเดิมอีก” ก็เท่านันเอง
้
เครื่ องมื อในการน าพาชี วิต ไปในแนวทางที่ เป็ น
กุศล เช่น ศีล 5 หรื อหลักมงคล 38 ประการ ฯลฯ ซึ่งล้ วน
เป็ นคาแนะนาให้ ผ้ คู นทัว่ ไป ได้ ร้ ู จกั หลักชีวิตว่า “สิ่งใดควร
ทา สิ่งใดไม่ ควรทา” สิ่งใดเป็ นเหตุที่ดีของกุศลก็ให้ หมั่น
ทา สิ่งใดเป็ นเหตุที่ไม่ดีของอกุศลก็ให้ หมัน่ ลด ละ เลิกไป
เสีย ซึง่ หากตังใจท
้ าได้ จริ ง ชีวิตก็ย่อมดีขึ ้นจริ งได้ แน่ๆ ...
ในเบื อ้ งต้ นจึ ง ขอแนะน าให้ ไปลองหาหลั ก มงคล 38
ประการมาศึกษากันดู ก็จะได้ รับข้ อมูลที่ ถูกต้ องแน่นอน
เมื่ อ ได้ ทราบแนวทางที่ ถู ก ต้ องแล้ ว ต่ อ มาก็ ต้ องอาศั ย
ความเพี ย ร และ ความอดทน ที่ จ ะกระท าสิ่ งนัน้ ๆต่อ ไป
เรื่ อยๆอย่างไม่ย่อท้ อหรื อ ลด ละ เลิกไปกลางทาง หากทา
ได้ จริ ง ธรรมก็จะคุ้มครองผู้ป ระพฤติธรรมได้ จริ ง เช่นกัน
โดยเฉพาะ การคุ้มครองจิ ตใจของผู้ประพฤติธรรมนัน้ ให้
สงบ สะอาด เย็น และเป็ นสันติสุข ไม่ว่าชีวิตจะตกอยู่ใน
สถานการณ์ที่ย่าแย่ขนาดไหนก็ตาม

มาถึงตรงนีก้ ็อยากเชิญให้ ทุกท่านลองมาช่วยกัน
ใช้ ชีวิตต่อจากนีไ้ ป พิสูจน์ ธรรมดู ว่ามีดีแค่ไหน จริ งแท้ แค่
ไหนด้ วยการท่องเอาไว้ ในใจว่า “อย่าไปทาเหมือนเดิมอีก ”
แล้ วมารอดูกันซิว่า ปั ญ หาในชีวิตมันจะลดน้ อยลงได้ จริ ง
ไหม?
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โดย ก. ไตรคา

เป็ น ข่าวไปทั่วโลก เมื่อส านัก ข่าวต่างๆ รายงาน
แบบเจาะลึกเกี่ยวกับการเปิ ดอุโมงค์ใหม่ ทันสมัยมาก ชื่อ
Gotthard Basistunnel เมื่อวันที่ 1 มิถนุ ายน 2016
ชาวสวิส มีวิสัย ทัศน์ กว้ างไกล เห็ น ว่าการขนส่ง
มวลชน จาเป็ นสาหรับประชาชนทุกคน เพราะถือเป็ นส่วน
หนึ่งในความสุขของการเดินทาง ลดปั ญหาการจราจร โดย
ลดปริ มาณรถยนต์ ตรงเวลา ความปลอดภัยสูง
ทิ ศ เหนื อ อุโมงค์ เริ่ ม ที่ เมื อ ง Erstfeld รั ฐ Uri ไป
โผล่ที่เมือง Bodio รัฐTessin ทางใต้

สวิตเซอร์ แลนด์ พัฒ นาโครงการขนส่งระบบราง
โดยสร้ างรถไฟที่มีคณ
ุ ภาพ และให้ เชื่ อมต่ออย่างรวดเร็ ว มี
ประสิทธิภาพ เพื่อจูงใจให้ ประชาชน เลือกมาใช้ การขนส่ง
สาธารณะ ด้ วยตระหนั ก ว่ า จะเป็ นการขนส่ ง ที่ ส นอง
นโยบายเศรษฐกิจ ระยะยาวที่ยงั่ ยืน โดยจัดให้ มีการรั บส่ง
ผู้โดยสารให้ ครบวงจร จากบ้ านไปโรงเรี ยน ที่ ทางาน ใน
ชุมชน เมืองชนบท และระหว่างประเทศ
การก่ อสร้ าง
ใช้ เวลา 17 ปี รวมการวางแผนทัง้ หมดด้ วย เริ่ ม
งานวิจยั โดยนักธรณีวิทยา ในการเจาะจากด้ านเหนือลงไป
จนทะลุ ทิ ศ ใต้ ของเทื อ กเขา ซึ่ ง ประกอบไปด้ วยหิ น
หลากหลายชนิด คุณภาพความแข็งแกร่ งที่แตกต่างกัน

งานก่อสร้ างแบ่งเป็ นอุโมงค์ 2 อุโมงค์ค่ขู นาน อยู่
ห่างกัน 325 เมตร ความยาวอุโมงค์ละ 57 กิโลเมตร มีทาง
เชื่อมถึงกัน 176 ช่อง (เหมือนอุโมงค์เล็กๆ) ทุกช่อง มีประตู
ปิ ดทัง้ สองด้ าน เปิ ดใช้ เมื่อมีกรณี ฉุกเฉิ น เพื่ อลาเลี ยงคน
ไปสูอ่ ีกอุโมงค์
เนื่ องจากอากาศภายในอุโมงค์ ร้อนมากกว่า 40
องศาเซลเซี ย ส จึ ง ต้ อ งมี ท่ อ ระบายอากาศจากอุ โมงค์
ออกไปหลายแห่ง
ตั ว อุ โ มงค์ มี ก ารห่ อ หุ้ มจากซี เมนต์ พิ เศษหนา
มากกว่า 30 เซ็นติเมตร เพื่อรั บนา้ หนัก ภายในมีอุปกรณ์
โทรทัศน์วงจรปิ ดเป็ นระยะ มีเจ้ าหน้ าที่ดตู ลอดเวลา พร้ อม
อุปกรณ์ สื่อสารติดต่อกับทุกหน่วย ที่ให้ บริ การฉุกเฉิน โดย
ใช้ เทคโนโลยีลา่ สุด เลือกอุปกรณ์ที่ดีทนั สมัย
วันที่ 4 ธันวาคม 2007 เครื่ องเริ่ มเจาะอุโมงค์ตะวันออก
จากเมือง Erstfeld กลางปี 2008 เริ่ มเจาะอุโมงค์ตะวันตก
ที่ Erstfeld เช่นกัน รวมเวลาสร้ างจริ งๆ 14 ปี
ขนาดเส้ นผ่าศูนย์ กลางของอุโมงค์ 7.76 เมตร มี
สถานีดบั เพลิงอยู่ภายในด้ วย ใต้ อโุ มงค์มีระบบระบายน ้า
บริ ษัทที่รับผิดชอบในการก่สร้ างชื่อ AlpTransit Gotthard
AG ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ทลู ก ของ SBB เพื่ อให้ งาน ก่ อ สร้ าง
ประสานกันหมดทุกระบบ จึงมีการเจาะบนภูเขาลงมาสู่
ข้ างล่างจนถึงอุโมงค์ด้วย
เกี่ยวกับเครื่ องเจาะ

-ใช้ เครื่ องเจาะ 4 เครื่ อง ชื่ อ Heidi, Sissi, Gabi1, Gabi2
ใช้ อโุ มงค์ละ 2 เครื่ อง เจาะมาคนละด้ านจนทะลุถงึ กัน
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-ความยาวเครื่ องเจาะ 440 เมตร
-น ้าหนัก 2,700 ตัน
-เส้ นผ่าศูนย์กลาง 8.8 เมตร
-ค่าไฟวันละประมาณ 10,000 ฟรังค์
-เจาะได้ วนั ละ 30 - 40 เมตร แล้ วแต่ความแข็งของหิน
-หมดค่าสร้ าง 12, 000 ล้ านสวิสฟรังค์
-ใช้ คนทางาน 2,400 คน แบ่งเป็ น เช้ า บ่าย เย็น ทางานกัน
24 ชัว่ โมง
จะเปิ ดบริ ก าร วั น ที่ 11 ธั น วาคม 2016 รถ
สินค้ าจะมีความยาว 750 เมตร ลากได้ ถึง 4,000 ตัน และ
ใช้ พลังงานน้ อย ขบวนรถโดยสาร จะวิ่งภายในอุโมงค์ ได้
200 -250 กิโลเมตรต่อขัว่ โมง
จากสถิติ ปี 2015 มีคนใช้ บ ริ ก ารรถไฟในสวิ ตฯ
วัน ละ 1,21 ล้ านคน ใช้ รถ 8,600 ขบวน ขนสิน ค้ า 1,900
ขบวน เกือบห้ าแสนคนมีตวั๋ ปี และ 2.5 ล้ านคนมีบัตรครึ่ ง
ราคา ต่อไปจะสร้ างอีกหนึ่งอุโมงค์ Ceneri-Basistunnel
อยู่ รั ฐ Tessin ถึ ง แม้ จะเป็ นการลงทุ น ด้ วยจ านวนเงิ น
มหาศาล แต่ เพื่ อ ส่ ว นรวม และเพื่ อ ประโยชน์ ของรุ่ น
ลูกหลาน ประชาชนก็ลงคะแนนเสียงอนุมตั ิให้ สร้ าง
ต่อไปการเดินทางลงใต้ ของประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่
ทางเหนื อเทื อกเขาแอลป์ จะยิ่ งรวดเร็ ว สะดวก มี ความ
ปลอดภัยสูง
แหมเสี ย ดายจั ง ตั๋ววัน ที่ 11 ธั น วาคม 2016
ขบวนแรกที่วิ่งเข้ าอุโมงค์ใหม่ หมดนานแล้ ว
ขอบคุ ณ นะสวิตเซอร์ แลนด์ ที่ มีบ ริ ก ารขนส่ง
สาธารณะที่น่าประทับใจ

โดย ศักดา บัวลอย

สวัสดีครั บ คุณผู้อ่านวารสารรวงข้ าว ฉบับ นีเ้ ป็ น
ฉบั บ วั น แม่ แ ห่ ง ชาติ และจากที่ ผ มท างานเป็ นล่ า ม
ภาษาไทย-เยอรมัน ผมจึงมีโอกาส ไปเป็ นล่ามให้ กับคุณ
แม่ ช าวไทย ตามโรงเรี ย น และส านั ก งานให้ ค าปรึ ก ษา
อบรมเลีย้ งดูบุตรหลายครั ง้ ผมอ่านข้ อมูลเกี่ยวกับการให้
ค าแนะน าการเลี ย้ งลู ก (สไตล์ ฝ รั่ ง ) อ่ า นแล้ วเห็ น ว่ า
น่าสนใจมากจึงขอนามาแปล ให้ คุณ แม่ชาวไทยเลีย้ งลูก
สองวัฒนธรรม อ่าน สามารถนามาปรับใช้ ในการเลี ้ยงลูก
เพื่ อลูกของคุณ จะได้ เติบโต มีการพัฒนาที่เหมาะตามวัย
เป็ นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตต่อไป
ฉบับนี ้ผมจะนามาเล่า เพียง 3 เรื่ อง เรื่ องแรกที่จะ
น ามาบอกกล่ า วกัน เป็ น ข่ าวใหญ่ เมื่ อ ช่ ว งปลายเดื อ น
มิถุนายน ที่ผ่านมา คือ เรื่ องหนุ่มน้ อยวัย 12 ขวบ หายไป
จากบ้ าน นานเป็ นอาทิ ตย์ จึงพบตัวไปอยู่ ต่างเมื อง ด้ วย
เหตุว่าหนูน้อย ไปใช้ อินเทอร์ เน็ ต แล้ วถูก ชักชวนออกไป
ผู้ใหญ่ที่ก่อเรื่ อง ถูกจับไป เราพอจะเห็นกันว่า โลกออนไลน์
นัน้ ไม่ได้ สวยงาม เสมอไป ถ้ าไม่ร้ ู จักใช้ โดยเฉพาะเด็กๆ
เราควรบอก ลูกๆ ของเรานะครั บ ผมจึงนาเรื่ อง อุปกรณ์
สื่ อ สาร และการใช้ สื่ อ ต่ า งๆ เป็ นเรื่ องแรกแบบทั น
เหตุการณ์ เรื่ องการดูแลการบ้ านของลูก และเรื่ องเพศ
อุปกรณ์ ส่ ือสาร และการใช้ ส่ ือต่ างๆ
สามัญสานึกในความรับผิดชอบ และวุฒิภาวะใน
การใช้ เครื่ อ งมื อสื่ อ สารต่ างๆ เช่ น มื อถื อ คอมพิ วเตอร์
อินเทอร์ เน็ต โทรทัศน์ วีดีโอ เกมส์ และอื่นๆ จาเป็ นที่ เด็ก
และเยาวชนจะต้ องเรี ยนรู้ ในการใช้ ตามความเหมาะสม

คุณคือตัวอย่ างที่ดี
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ลูกของคุณ เลียนแบบพฤติกรรมของพ่ อแม่ ด้ วย
เหตุนี ้คุณควรรู้ วา่ คุณ คือตัวอย่างที่ดีสาหรับลูก
กาหนดขอบเขต การใช้ อุปกรณ์ ส่ ือสาร
เราต้ องกาหนดระยะเวลาการใช้ อุป กรณ์ สื่อสาร
เหล่านี ้ และควรที่ จะแบ่งเวลาไปทากิ จกรรมที่ สร้ างสรรค์
นันทนาการด้ านอื่นๆ ให้ มีความสมดุล เช่น เล่นกีฬา เล่น
ดนตรี ฟั งเพลงอ่านหนังสือ หรื อว่าการละเล่นอื่นๆ
ข้ อแนะนา ในการใช้ อุปกรณ์ ส่ ือสาร ต่ อวัน

- เด็ ก อายุ ต่ า กว่ า 3 ปี ไม่ ค วรที่ จ ะอยู่ ห น้ าจอ
คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ หรื อ ไอเพด
- เด็กที่อยู่ในวัยก่อนเข้ าเรี ยนชันอนุ
้ บาล ไม่ควรใช้
เวลาเกินกว่า 30 นาที ต่อวัน ทังนี
้ ้ต้ องมีผ้ ใู หญ่อยู่ด้วย
- เด็กอายุ 6 – 9 ปี สูงสุด 60 นาที ต่อวัน
- เด็กอายุ 10 – 13 ปี สูงสุด 90 นาที ต่อวัน
- สาหรับเด็กวัยรุ่ น อายุเกิน 14 ปี ขึ ้นไป คุณกับลูก
ตกลงระยะเวลาการใช้ ได้ ตามความเหมาะสม
โทรทัศน์ และเครื่ องเล่ นวีดีโอ ไอเพด
โทรทัศน์ และเครื่ องเล่นวีดีโอ ไอเพด ไม่สมควรที่
จะอยู่ ในห้ องนอนของเด็ ก ควรที่ จ ะอยู่ ใ นห้ อ งส่ วนรวม
ภายในบ้ าน ให้ อยู่ ใ นสายตาของผู้ ใหญ่ เพื่ อตรวจสอบ
ระยะเวลาการดูและใช้ ของเด็กได้
อิ น เทอร์ เน็ ต แช็ ต และโซเชี ย ลเน็ ต เวิ ร์ ค
ต่ างๆ
สิ่งสาคัญที่สดุ คือ
- คุ ณ มี ม าตรการปกป้ อ งคุ้ มครองลู ก ของคุ ณ
เกี่ยวกับสื่อความรุ นแรง หรื อสื่อลามกต่างๆ
- สอนให้ ลูกได้ ร้ ู ว่า อย่าเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัว ใน
โลกอิน เทอร์ เน็ ต เช่น ชื่ อ อายุ ที่ อยู่ โรงเรี ย น ระดับ ชัน้ ที่
เรี ยนอยู่
- รั บ มือหาทางแก้ ปัญ หาได้ ทันท่วงที ถ้ าหากลูก
ของคุณมีประพฤติกรรมน่ากังวล ในการใช้ อินเทอร์ เน็ต

มือถือ และสมาร์ ทโฟนต่ างๆ
- ให้ ตกลงกั บ ลู ก ของคุ ณ เกี่ ย วกั บ การใช้ และ
กาหนดงบร่ วมกัน ว่าเท่าไรต่อเดือน และถ้ าหากใช้ จ่ายเกิน
งบที่ตงไว้
ั ้ ใครจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่าย
เกมส์ เครื่ องเล่ นเกมส์ ต่างๆ
- เครื่ อ งเล่ น เกมส์ และคอมพิ ว เตอร์ ควรที่ จ ะ
ตังอยู
้ ่ในพืน้ ที่ส่วนรวม เพื่ อที่ คุณ สามารถตรวจสอบได้ ว่า
ลูกเล่น เกมส์อะไร และนานเท่าไร
- ขอให้ คุ ณ แสดงความสนใจ สิ่ ง ที่ ลู ก เล่ น ให้
โอกาสลูกได้ อธิบายเกมส์ที่เขาเล่นอยู่ จริ งๆแล้ วลูกไม่ควร
เล่นเกมส์ ที่คณ
ุ ไม่ร้ ู จกั
- คุณตัดสิน การเล่นแกมส์ของลูกที่เหมาะสมตาม
วัย และประเภทของเกมส์
- ตกลงกับลูกร่ วมกัน เกี่ยวกับระยะเวลาในการ
เล่นต่อวัน
อุปกรณ์ ฟังเพลง
- อธิ บายว่า สถานที่ ใด เวลาใด ไม่อนุญ าตให้ ใช้
อุปกรณ์ฟังเพลง เช่น บนโต๊ ะอาหารเวลาทานข้ าว
- เพื่อการป้องกันระบบประสาทการได้ ยิน ให้ เฝ้า
ระวังระดับการเปิ ดเสียงฟั งของลูก
การดูแลเรื่ องการบ้ าน
จริ งๆแล้ วคุณครู จะเป็ นผู้กาหนดว่า เด็กนักเรี ยน
จะต้ องทาการบ้ านเท่าไร แต่ทงั ้ นี ค้ ุณ ก็สามารถช่วยเหลือ
ลู ก ได้ เกี่ ย วกั บ เรื่ องของการจั ด การ การดู แ ล เรี่ อง
สภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสม ต่อ การท าการบ้ านของลูก
ข้ อแนะนา เมื่อลูกกลับจากโรงเรี ยน
สิ่งแรกคือทาการบ้ าน หลังจากนันเป็
้ นเวลาว่าง
ต่ อวัน นานเท่ าไรดีละ
ข้ อแนะนา ต่อวันควรใช้ เวลา 10 นาที ในการเรี ยน
ต่อระดับชัน้ ตัวอย่างเช่น ถ้ าลูกอยู่ ชันประถมศึ
้
กษา ปี ที่ 2
เด็กควรที่ใช้ เวลาทาการบ้ านเพี ยงแค่ 20 นาทีเท่านัน้ ถ้ า
หากว่าลูก ของคุณ ใช้ เวลาเกิ น กว่าก าหนดตามเกณฑ์ ที่
แนะนานี ้เป็ นประจา คุณควรแจ้ งให้ ครู ประจาชันรั
้ บทราบ
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ช่ วยอย่ างไร จึงจะเป็ นประโยชน์ กับลูกที่สุด
โดยปกติแล้ ว เด็กควรที่จะสามารถทาการบ้ านได้
เองโดยลาพัง การช่วยที่เหมาะสม ถ้ าลูกมีคาถามและช่วย
ให้ คาแนะนาลูกเกี่ยวกับการแบ่ งเวลาทาการบ้ าน ขอให้
คุณอ่านสมุดการบ้ านของลูก ที่ลกู จดมาจากโรงเรี ยน และ
วางแผนร่ วมกันแต่ละวัน ตรวจสอบว่าลูกของคุณทาเสร็ จ
ตามเวลาที่ ไ ด้ ต กลงร่ ว มกั น หรื อ เปล่ า และสามารถท า
การบ้ านได้ ด้วยตัวเองหรื อเปล่า ถ้ าสังเกตว่าลูกคุณมีความ
ลาบากในการทาการบ้ าน ขอให้ คุยกับลูก เกี่ยวกับเรื่ องนี ้
หาทางแก้ ร่ ว มกั น และแนะน าให้ ลู ก มี ค วามกล้ าที่ จ ะ
ปรึกษาคุณครู ผ้ สู อนต่อไป

คุณสามารถสร้ างบรรยากาศ ที่เหมาะสมต่ อ
การเรี ยนให้ แก่ ลูกได้ อย่ างไร
ให้ ค าชม เมื่ อ เด็ก ท าการบ้ านเสร็ จ ตามที่ ได้ รั บ
มอบหมาย ไม่สร้ างความกดดันให้ แก่เด็ก
บรรยากาศห้ อง ให้ เอือ้ อานวยต่อการเรี ย น เช่ น
ความสงบ ความสว่าง แสงไฟ โต๊ ะ เก้ าอี ้ ที่ เหมาะสม สิ่ง
เหล่านี ้สาคัญมากสาหรับการเรี ยนของลูก เพื่อการมีสมาธิ
และไม่รบกวน ระหว่างทาการบ้ านของลูก
การออกไปข้ างนอก
ผู้ ใหญ่ จะต้ องวางกรอบ ขอบ เขต ก าห น ด
ระยะเวลาการออกไปเที่ยวนอกบ้ าน ถึงแม้ ว่าจะได้ รับการ
ต่อต้ านเป็ นบ้ างครัง้ ก็ตามแต่ ให้ คณ
ุ กาหนด กฏระเบียบที่
แน่นอน เพื่ อที่ ลูกของคุณ จะได้ เรี ยนรู้ มีความรั บผิดชอบ
และในขณะเดียวกัน เขาก็สามารถนาไปเป็ นเหตุผลบอก
ปฏิเสธกับเพื่อนๆได้
แสดงความสนใจ และ ถามลูกบ้ าง
ให้ คุณตัง้ คาถามตรงๆ เกี่ ยวกับการวางแผนของ
ลูก เรื่ องของเวลาที่ จะไปเที่ ย วนอกบ้ าน แสดงให้ ลูก รู้ ว่า
คุณสนใจ ที่จะให้ ลกู ได้ รับรู้ วา่ คุณห่วงใย ว่าลูกจะไปที่ไหน

ไปกับใคร เมื่อไร ทาอะไร และกลับ เวลาใด ให้ คุณ ตกลง
ร่ วมกันกับลูกดังต่อไปนี ้
ออกไปนอกบ้ าน
- ไปที่ไหน
- ไปกับใคร
- ไปอย่างไร กลับอย่างไร
- กลับเมื่อไร
ออกไปงานปาร์ ตี ้
- ใครเป็ นคนจัด
- จัดงานที่ไหน
- งานเลี ้ยงถึงเวลาเท่าไร
- มีผ้ ใู หญ่คนใด รับผิดชอบ ดูแล อยู่ด้วยหรื อเปล่า
- งานปาร์ ตี ้นี ้ เป็ นงานลักษณะใด กลุม่ ที่ไปเที่ยวอยู่
ในวัยใด
- ลูก คุณ จะกลับ บ้ านอย่ างไร และเมื่ อไรกลับ ถึ ง
บ้ าน

ข้ อแนะนา การกาหนดระยะเวลาไปนอกบ้ าน
ระหว่าง วันธรรมดา มีเรี ยนตามปกติ
- ระดับอายุ สาหรั บเด็กเล็ก จนถึง อายุครบ 14 ปี
ช้ าที่สดุ ไม่เกิน 21 นาฬิกา
- อายุ 15 ถึง 16 ปี ช้ าที่สดุ ไม่เกิน 22 นาฬิกา
ระหว่ างวั นสุ ดสั ป ดาห์ และช่ ว งโรงเรี ย นปิ ด
เทอม
- สาหรับเด็ก จนถึงอายุครบ 14 ปี ช้ าสุดไม่เกิน 22
นาฬิกา
- อายุ 15 ถึง 16 ปี ช้ าที่สดุ ไม่เกิน 24 นาฬิกา
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การห้ าม ไม่ให้ ออกไปเที่ยว ในกรณีดังต่ อไปนี ้
- ถ้ าหากว่าไม่ชดั เจน ว่างานเลี ้ยงใครเป็ นผู้จดั และ
รับผิดชอบ
- ถ้ าหากลูก บ่ายเบี่ยงที่จะให้ คาสัญญาตกลงเวลา
กลับบ้ านที่แน่นอน และไม่บอกว่าจะกลับอย่างไร
- ถ้ าหากลูก ไม่ ย อมให้ ข้ อมูล หรื อ ปกปิ ด เกี่ ย วกับ
เรื่ องการออกไปเที่ยว
- ถ้ าหากงานเลี ย้ ง ส าหรั บ เด็ก วัย รุ่ น อายุเกิ น กว่า
16 ปี ขี ้นไป
ข้ อควรระวัง
ถ้ าหากว่าสถานที่ จัดงานอยู่ในที่ โล่ง เช่น ในป่ า
หรื อว่าใกล้ แม่น ้า โดยที่ไม่มีผ้ ใู หญ่รับผิดชอบ ดูแล อยู่ด้วย
ถ้ าหากว่า งานเลี ้ยงจัด ในรู ปแบบประเภท (ปล่อย
เด็ก) ทาตามใจฉันได้ ทกุ อย่าง
 เรื่ องเพศ
เด็ก ๆและวัย รุ่ น มี คาถามมากมายเกี่ ย วกับ เรื่ อ ง
เพศ คาอธิบายที่เหมาะสมจากพ่อแม่ เป็ นเรื่ องสาคัญมาก
คุยเกี่ยวกับเรื่ องเพศ
คุยแบบผ่ อนคลายไม่เครี ย ดจนเกิ นไป เป็ นเรื่ อง
พูดง่ายแต่ทายากจัง
บ่ อ ยครั ง้ เด็ ก วั ย รุ่ น เลื อ กที่ จ ะคุ ย กั บ เพื่ อ นวั ย
เดีย วกัน มากกว่าคุยกับพ่ อแม่ แต่ไม่ต้องกังวล เพราะว่า
เป็ นเรื่ องธรรมดาสาหรั บเด็กวัยรุ่ น สิ่งที่สาคัญ คือ พูดคุย
กับลูกแบบเปิ ดเผย
ข้ อแนะนาสาหรั บการคุยเรื่ องเพศกับลูก
- หลีกเลี่ยงคาถามที่อ้อมค้ อม วกไปวนมา ขอให้
คุณมีความมัน่ ใจในการตังค
้ าถามและเรี ยกชื่อสิ่ง เหล่านัน้
ตรงๆเลย
- ขอให้ คุณมีความอดทน ถ้ าหากว่าถามครัง้ แรก
แล้ วไม่เป็ นเหมือนดังที่ คุณ คิดคาดหวังไว้ และกลับทาให้
บรรยากาศการพูดคุยกัน เป็ นเรื่ องน่าอาย ขอให้ คุณ อย่า
ท้ อแท้ ถามใหม่เมื่อมีโอกาส

- เคารพในคาตอบของลูก ถ้ าเขาไม่ต้องการพูด
ขอให้ คุณ สร้ างความไว้ วางใจให้ แก่ลูก และให้ ลูก รั บรู้ ว่า
คุณยินดีให้ คาปรึกษาตลอดเวลา
- ขอให้ คณ
ุ คิดถึงด้ านดีงามเรื่ องเพศ ถึงแม้ คณ
ุ จะ
กังวลเกี่ ย วกับเรื่ อง โรคภูมิค้ ุมกัน บกพร่ อง หรื อ โรคเอดส์
การตังครรภ์
้
ที่ไม่พงึ ประสงค์ และความรุ นแรงทางเพศ
- คุ ณ มี ค วามคิ ด อย่ างไรเกี่ ย วกับ เรื่ อ งเพศ เมื่ อ
สมัยที่ คุณยังเป็ นวันรุ่ นอยู่ คุณ ปรารถนาอะไรจาก พ่อแม่
ของคุณเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ ลูกคุณคงคิดเหมือนกัน
มอบความรั บผิดชอบ ให้ แก่ ตัวเอง
- ขอให้ เชื่ อ ใจลู ก ค่ อ ยๆปล่ อ ยให้ เขาเก็ บ เกี่ ย ว
ประสบการณ์ เอง เพื่ อที่ จะสามารถเรี ยนรู้ มี ค วาม
รับผิดชอบด้ วยตัวเองได้
- อาจจะเป็ นไปได้ ว่า ลูกของคุณ รู้ สกึ ชอบผู้หญิ ง
หรื อ ผู้ ชาย หรื อ ว่ า ทั ง้ สองเพศ ขอให้ คุ ณ เปิ ดใจรั บ
ความรู้ สึกของลูกคุณ และปล่อยให้ เขาค้ นพบตัวตนของ
ตัวเอง
- ส าหรั บ วัย รุ่ น ไม่ เพี ย งแต่ เพื่ อ นในวัย เดี ย วกั น
หรื อ ครู พ่อแม่ทนู หัว เพื่อนบ้ าน เท่านันที
้ ่เป็ นบุคคลสาคัญ
คุณในฐานะพ่อแม่ เป็ นผู้ตดั สิน เองว่า จะสามารถหรื อจะ
ยอม มอบความรับผิดชอบนี ้ให้ แก่เขา ได้ หรื อไม่
ข้ อมูลเพิ่มเติมที่
เว็ป ให้ คาแนะน าปรึ ก ษาเกี่ ยวกับ เรื่ องเพศ ของ
มูลนิธิสขุ ภาพทางเพศ www.sangte-sexuelle.ch
ผมหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า เรื่ องที่ผมนามาแบ่งปั นกัน
อ่านนี ้ จะเป็ นประโยชน์กบั คุณแม่หญิงไทยทังหลายบ้
้
าง
นะครั บ โปรดติ ด ตามต่ อ ฉบับ หน้ า ว่าผมจะมี อะไรมา
แบ่งปั นกัน แต่รับรองได้ วา่ มีประโยชน์สดุ ๆๆครับ....
ที่มา: สานักงานสุขภาพ รัฐเบริ น์ Berner Gesundheit
www.bernergesundheit.ch
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ปฏิ ทินกิจกรรม
วันเสาร์ ท่ ี 3 พ.ค. 2016
เวลา 09.30 - 17.30 น.

สัมมนาเรื่ อง “สื่อรักในครอบครัว” และ“สื่อสารด้ วยหัวใจทาอย่ างไรให้ ลูกรั บฟั ง”
โดยแพทย์หญิงอภิสมัย ศรี รังสรรค์ และคณะ จากศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ
ที่วัดศรีนครินทรวราราม
วันอาทิตย์ ท่ ี 4 ก.ย. 2016 วันครอบครัว และสัมมนาเรื่อง “สื่อรักในครอบครัว” และ“สื่อสารด้ วยหัวใจทา
เวลา 09.30 -17.30 น.
อย่ างไรให้ ลูกรั บฟั ง” โดยแพทย์หญิงอภิสมัย ศรี รังสรรค์ และคณะ
ที่ Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach
วันที่ 10-11 ก.ค. 2016
การอบรมและ สัมมนาเรื่ อง
เวลา 09.30 -17.30 น.
“เรี ยนรู้ การให้ คาปรึกษา การสื่อสารกับคนรอบข้ าง ตามหลักจิตวิทยา”
โดยแพทย์หญิงอภิสมัย ศรี รังสรรค์ และคณะจากศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ
ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเบิร์น
.......................................................................................ตัดตามรอยปรุ .............................................................................

ใบสมัครสมาชิก
สมาคมหญิงไทยเพือ่ หญิงไทย ในสวิตเซอร์แลนด์
ชื่อ.........................................................................นามสกุล.................................................................
ชื่อคูส่ มรส...............................................................ที่อยู่..(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
ค่าบารุ งสมาชิก รายบุคคล กลุม่ ชมรม ห้ างร้ านและองค์กรต่างๆ ปี ละ 50 ฟรังค์สวิส
ท่านจะได้ รับวารสารรวงข้ าว 3 ฉบับต่อปี เข้ าร่ วมสัมมนา ร่ วมกิจกรรมต่างๆ รวมทังได้
้ รับข้ อมูลความรู้ ตา่ งๆ
โดยมีคา่ สมาชิกเป็ นรายได้ ที่สมาคมฯ นามาใช้ ในการจัดทาเอกสาร และกิจกรรมต่างๆสาหรับสมาชิก
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วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 / ค.ศ. 2016
ณ Pfrundhaus, 3038 Kirchlindach เวลา 10:00 – 16:00 น.

10:00 น. ลงทะเบียนผู้เข้ าร่วมประชุม
10:30 น. ประธานกล่าวเปิ ดการประชุม ทักทายสมาชิก ผู้เข้ าร่วมการประชุม แนะนาทีมแม่ครัว คณะกรรมการและ
ที่ปรึกษาทังหมด
้
และแนะนาผู้ตรวจสอบบัญชี
10:45 น. รองประธาน รายงานกิจกรรมต่างๆของสมาคมหญิงไทยฯปี ที่ผา่ นมา ซึง่ มีทงกิ
ั ้ จกรรมที่เป็ นของสมาคมฯ
โดยตรงและการร่วมมือกับสมาคมอื่นๆ รวมทังหน่
้ วยงานของรัฐ ซึง่ ผู้เข้ าร่วมประชุมทุกท่านรู้สกึ พึงพอใจ
เป็ นอย่างมากกับการทางานของสมาคมหญิงไทยฯ
11:00 น. เหรัญญิก รายงานงบดุลประจาปี 2558 / 2015
ผู้ตรวจสอบบัญชี คุณ Chantal รับรองงบดุลประจาปี 2558 / 2015 ถูกต้ อง
คุณ ชนิกา ซึง่ ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ ด้วยตัวเอง มอบให้ ตวั แทนคือคุณสมบัติ อ่านหนังสือรับรอง
งบดุลประจา ปี 2558 / 2015 ถูกต้ อง
11:20 น. ประธานกล่าวแผนงานประจาปี 2559 / 2016
-การสัมมนาในที่ตา่ งๆ ให้ คาปรึกษาและตอบปัญหาทาง โทรศัพท์ อีเมล์ เฟสบุค เว็ปไซด์ วารสารรวงข้ าว
และหนังสือคูม่ ือ โครงการพบจิตแพทย์ การร่วมมือกับสมาคม อื่นๆ งานเทศกาลอาหารไทย และร่วมมือกับ
กงสุลสัญจร
11:30 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13:00 น. สัมมนาหัวข้ อ กฎหมายประกันสังคม ในหนังสือคูม่ ือหน้ า 117 และตอบคาถาม
14:00 น. ตอบคาถามและปรึกษาส่วนตัว
16:00 น. ประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษา
ผู้เข้ าร่วมประชุมทังหมด
้
43 คน สมาชิกใหม่ 4 คน
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วันอาทิตย์ท่ี 5 มิถนุ ายน 2016 หญิงไทยไปให้คาปรึกษาในงานกงสุลสัญจร
จัดโดยสถานเอกอั ครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ที่โรงแรม International au Lac เมือง ลูกาโน่

ประช ุมสามัญประจาปี
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2016 ที่ Pfrundhaus Kirchlindach
และ การสัมมนาเรือ่ ง “เก็บผลประโยชน์จากการประกันสังคม”
และ “กฎหมายพึงรส้ ู าหรับเจ้าของกิจการ”

