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วั นที่ 4 กรกฎาคม 2016 คณะกรรมการสมาคมหญิงไทยฯไปให้ ความรู้เรื่อง
”กฎหมายประกั นสั งคม และ การเตรียมตั วย้ายกลั บเมืองไทย” ทีศ่ ู นย์ ซีเนีย

วั นที่ 9-10 กรกฎาคม 2016 สมาคมหญิงไทยฯร่วมงาน “เทศกาลไทย” ที่
สถานเอกอั ครราชทูต ณ กรุงเบิร์น และ ในงานได้ มอบรางวั ลจากการประกวดเรียงความ และภาพวาดเนื่องในวั นแม่แห่ งชาติด้วย

รวงข้าว
ปี ที่ 18 ฉบับเดือนธันวาคม 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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กลับบ้ านคราวนี ้ กรุงเทพฯเปลี่ยนไป

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 เปสโลภิกขุ ส่องไทย
โยทะกา ฟ้า บุณยะรัตเวช และแด่บพุ การี
นักแปล : ศักดา บัวลอย แม่ลิง
ขอบคุณภาพปก ภาพประกอบในเล่มจากกูเกิ ้ล และหลากแหล่งที่มา
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สารจากประธาน

บทบรรณาธิ การ
สวัสดีคะ่ ท่านผู้อา่ นที่รัก
รวงข้ าวฉบับวันพ่อแห่งชาติปีนี ้ เป็ นฉบับที่ ยาก
มาก ด้ วยว่ า สิ่ ง ที่ ตั ง้ ใจไว้ มี อั น ต้ องปลี่ ย นแปลงแบบ
กระทันหัน บวกกับความโศกเศร้ าที่เกิ ดขึน้ แบบไม่ทันตัง้
ตัว สาหรับความสูญเสียครัง้ ยิ่งใหญ่นี ้ แต่เพราะเป็ นลูกพ่อ
หลวง จึงรู้ ว่าอะไรควรทา สิ่งไหนควรปล่อย แล้ วเดินตาม
รอยพ่อหลวงสอนต่อไป
ดิ ฉั น ในหน้ าที่ บรรณ าธิ ก าร เป็ นปี ที่ สี่ ต้ อง
ขอขอบคุณ พวกเราคณะทางานทุกท่าน ที่ ทุ่มเทแรงกาย
แรงใจ กับทุกฉบับที่ผ่านมา และมีความมุง่ มัน่ มาก สาหรับ
ฉบับนี ้ ด้ วยเราหวังจะให้ เป็ นฉบับแห่งความทรงจานัน่ เอง
ฉบับนีเ้ ราได้ นักเขียนหน้ าใหม่ มาเป็ นกาลังเสริ ม
นัน่ คือเราได้ รับความกรุ ณาจาก รศ.ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ
อาจารย์ ป ระจ าภาควิ ช าเทคโนโลยี วิ ศ วกรรมโยธาและ
สิ่ งแวดล้ อม มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าพระ
นครเหนื อ มาเล่ า เรื่ อ งการเดิ น ทางในกรุ ง เทพฯ และ
ปริ ม ณฑล ให้ เราได้ เตรี ย มตัวส าหรั บ การกลับ บ้ านครั ง้
ต่อ ไป และได้ รับ ความเมตตาจากท่ านเปสโลภิ ก ขุ ที่ ใ ห้
ข้ อคิดพวกเราว่า “ถ้ าไม่อยากเป็ นทุกข์ ก็อย่าไปยึดมัน่ ถือ
มัน่ นักเลย“
กฏหมายน่ า รู้ ฉบั บ นี น้ ่ า สนใจส าหรั บ ใครที่
เดินทางกับเด็กๆ ต้ องติดตามอ่านกันนะคะ ส่วนหัวข้ ออื่นๆ
ก็น่าสนใจไม่แพ้ กนั
สาหรั บใครที่สนใจเรี ยน “แกะสลัก ผักและผลไม้
กับครู แจง” ดูวนั เวลาได้ ที่หน้ าสุดท้ าย แล้ วสมัครกันเข้ ามา
ได้ นะคะ กิจกรรมดีๆแบบนี ้ ไม่ควรพลาดนะคะ......
กุหลาบ ไทรโพธิ์ภู่ (saipopoo@gmx.ch)

“ ส ำ นั ก พ ร ะ ร ำ ช วั ง แ ถ ล ง ก ำ ร ณ์
พระบำทสมเด็จพระปรมิ นทรมหำภู มิพลอดุ ลยเดช
มหิตลำธิเบศร รำมำธิบ ดีจักรี นฤบดินทร สยำมิ น ท
รำธิรำชบรมนำถบพิตร เสด็จสวรรคตแล้ ว ด้ วยพระ
อำกำรสงบ วั น พฤหั ส บดี ที่ 13 ตุ ล ำคม พุ ทธศั ก รำช
2559 เวลำ 15 นำฬิ ก ำ 52 นำที สิ ริพ ระชนมพรรษำ
ปี ที่ 89”
ข่าวนี ้ สร้ างความโศรกเศร้ าเสียใจอย่างยิ่งแก่พวก
เรา เหล่าพสกนิกรชาวไทยทัว่ โลก
ในฐานะที่ เราเป็ นคนไทย แม้ จะจากบ้ านเกิ ดมา
แสนไกล แต่ เราทุ ก คนยั งร าลึ ก ถึ ง บุ ญ คุ ณ แผ่ น ดิ น เกิ ด
แผ่นดินไทย ราลึกถึงความโชคดีที่ได้ เกิ ดใต้ ร่มพระบารมี
พระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทรงเป็ น
พระมหากษั ตริ ย์ ผู้ทรงงานหนักที่ สุดในโลก ตามพระราช
ปณิ ธาน “เพื่อประโยชน์ สขุ แห่งมหาชนชาวสยาม” ตลอด
70 ปี ที่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ (9 มิถนุ ายน พ.ศ. 2489
ถึง 9 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559)
การแสดงความจงรักภักดีตอ่ พระองค์ท่านนัน้ เรา
สามารถท าได้ ต ลอดเวลา โดยการปฏิ บั ติ ต ามพระราช
ปณิธาน แม้ เราจะทาได้ เพียงเล็กน้ อย เช่น การเป็ นคนดีใน
สังคม ช่วยเหลือผู้อื่นตามกาลังความสามารถ น้ อมเกล้ า
น้ อ ม ก ระ ห ม่ อ ม ถ วาย เป็ น พ ระ ราช กุ ศ ล แ ด่ อ งค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ในพระบรมโกศ เท่านี ้ก็เป็ น
มงคลยิ่งใหญ่ตอ่ ชีวิตของพวกเราแล้ ว
ขอน้ อ มเกล้ าน้ อมกระหม่ อม ร าลึก ในพระมหา
กรุ ณาธิคณ
ุ หาที่สดุ มิได้
ข้ าพระพุท ธเจ้ า สมาคมหญิ งไทยเพื่ อหญิ งไทย
สวิตเซอร์ แลนด์
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กลับบ้ านคราวนี.้ .กรุ งเทพจะเปลี่ยนไป
โดย ส่องไทย
ส วั ส ดี ค รั บ เพื่ อน ค น ไท ย ที่ พั ก อาศั ย อ ยู่ ใ น
สวิ ต เซอร์ แ ลนด์ ช่ วงนี เ้ ข้ าใกล้ ฤ ดูห นาวแล้ ว ระมัดระวัง
สุขภาพด้ วยนะครับ สาหรับท่านที่วางแผนจะกลับไปเที่ยว
ประเทศไทยในช่ วงนี ้ ผมก็ อ ยากจะอัพ เดทข่ าวสารการ
เดิ น ทางในกรุ ง เทพ ให้ ฟั งซะหน่ อ ยนะครั บ รั บ รองครั บ
กลับบ้ านคราวนี ้ การเดิน ทางในกรุ งเทพ จะสะดวกสบาย
มากกว่าเดิม โดยเฉพาะชาวฝั่ งธนบุรี นนทบุรี บางบัวทอง
และพุทธมณฑล เพราะในช่วงปี นี ้ มีทางรถไฟ MRT สาย
สีม่วง เริ่ มเปิ ดให้ ใช้ งาน พร้ อมๆ กับ ทางด่ วนศรี รัช ส่วน
ต่อขยาย ก็ได้ เปิ ดการใช้ งานเช่นกันในช่วงเดือนสิงหาคมที่
ผ่านมา มาลองดูกนั ครับว่ากรุ งเทพของเราจะเป็ นอย่างไร
กันบ้ าง
ขอเริ่ มที่ รถไฟฟ้ าสายสี ม่ วงก่อนดีกว่า รถไฟฟ้ า
สายสีม่วงเริ่ ม ต้ นที่ สถานี คลองบางไผ่ ซึ่งอยู่บ นถนน
กาญจนาภิเษกฝั่ งตะวันตก (ตลิ่งชัน -สุพรรณบุรี) บริ เวณ
ใกล้ ๆปากทางเข้ าวัดลาดปลา
ดุก ทางเดินรถผ่าน 16 สถานี
เช่ น เซ็ น ทรั ล เวสต์ เกท (บาง
ใหญ่ ) ท่ าอิ ฐ สะพานพระนั่ ง
เกล้ า ศู น ย์ ร าชการนนทบุ รี
แยกแค ราย กระท รวง
สาธารณสุ ข วงษ์ สว่ า ง และ
สิ น้ สุ ด ที่ ส ถ านี เต าปู น ใน
อนาคตอันใกล้ ก็จะเชื่ อมต่อ
กับสถานีบางซื่อ (ปั จจุบนั ยังมี
บริ การรถรั บส่งระหว่างสถานี และยังไม่แนะนาสาหรั บ ผู้
เดิ น ทางที่ มี ก ระเป๋ าใบใหญ่ ) ซึ่ ง ที่ ส ถานี บ างซื่ อ นี ้ เรา
สามารถเดิ น ทางไปยั ง จุ ด อื่ น ๆ ของกรุ ง เทพฯ ได้ อ ย่ า ง
ง่ า ยดาย เช่ น เซ็ น ทรั ล ลาดพร้ าว รั ช ดาภิ เษก อโศก
คลองเตย สามย่าน หัวลาโพง เป็ นต้ น หรื อแม้ แต่จะ

เชื่อมต่อการเดินทางกับโครงข่ายรถไฟฟ้ า BTS เพื่อไปยัง
อนุสาวรี ย์ชยั ฯ สยาม สีลม สาทร ท่าพระ ก็สามารถทาได้
อย่างสะดวกรวดเร็ ว ค่าบริ การเริ่ มต้ นที่ 14 บาท และ 42
บาท ส าหรั บ การเดิน ทางตลอดเส้ น ทาง ซึ่ งนับ ว่าคุ้มค่ า
อย่างมาก เพราะใช้ เวลาจากต้ นทางถึงปลายทางเพียง 35
นาที เท่ านัน้ นอกจากนี โ้ ครงการรถไฟฟ้ าสายสี ม่ว งยังได้
จัดเตรี ยมอาคารจอดรถยนต์ (Park and Ride) ไว้ 4 จุดใน
ด้ านชานเมือง ได้ แก่ ที่สถานีคลองบางไผ่ สถานีบางใหญ่
สถานี ท่ า อิ ฐ และสถานี แ ยกนนทบุ รี 1 ผู้ ที่ ส นใจศึ ก ษา
เส้ น ทางสามารถตรวจสอบการให้ บ ริ การได้ ตาม Link นี ้
http://www.mrta-purpleline.com
รถไฟ ฟ้ าสายสี ม่ ว งถู ก คาดว่ า จะสามารถ
ให้ บริ การแก่ประชาชนที่สญ
ั จรไปมา เข้ าออกระหว่างชาน
เมื อ งด้ านตะวั น ตกและกรุ ง เทพชั น้ ใน ได้ ประมาณ
200,000 คนต่อวัน

เป็ น อย่ างไรบ้ างครั บ สนุ ก กับ การเดิ น ทางด้ ว ย
รถไฟฟ้า MRT มัย๊ ครั บ ท่ านที่เป็ นชาวสุ พรรณบุ รี หรื อ
ชาวนครปฐมฝั่ งบางเลน และกาแพงแสน ตอนนีท้ ่าน
สามารถ ลงเครื่ องบิ น ที่ สุวรรณภูมิ ขึน้ Airport Rail Link
ต่อรถไฟใต้ ดินที่มกั กะสันไปบางซื่อ จากบางซื่อต่อรถไฟฟ้า
ห น้ า 5
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สายสี ม่วง ไปสุด สถานี ที่ คลองบางไผ่ เพื่ อให้ คนที่ มารั บ
สามารถรั บเพื่อนสมาชิกโดยไม่ต้องฝ่ าการจราจรเข้ าและ
ออกผ่านกรุ งเทพชันในอี
้ กต่อไป..........
อย่างไรก็ตามเพื่ อนสมาชิ กครั บ ในการเดิน ทาง
เชื่อมต่อระหว่างเปลี่ยนขบวนรถไฟฟ้าในกรุ งเทพ ก็ยังไม่
สะดวกสบายเท่าที่ ควรนัก ท่านที่มีกระเป๋ าใบใหญ่ ๆ ก็คง
ต้ องใช้ บริ การรถยนต์ต่อไป ...... คงยังอีกไกล กว่าจะทาได้
อย่างสวิตเซอร์ แลนด์นะครับ

กั บ ฝั่ ง กรุ ง เทพได้ อย่ า งแท้ จริ ง ลองหลั บ ตานึ ก ถึ ง การ
เดินทางจากย่านบางแคมาขึ ้นรถทัวร์ ที่หมอชิตดูสิครับ
โอ้ โห นึกทางกันสยดสยองเลยใช่มยั๊ ครับ ผ่านสะพานสาทร
งี ้ หรื อจะมาทางสะพานซังฮี ้ ล้ วนแต่ต้องผ่านการจราจรใน
เมืองอันแสนวุ่นวายทังสิ
้ ้น.......... จากนี ้ไป คนอยู่แถวบาง
แค สามารถขับรถย้ อนมาทางถนนบรมราชชนนี ขึน้ ทาง
ด่วนที่นี่ แล้ ววิ่งจนสุดทางเป็ นระยะทางบนทางด่วน 16.7
กม ก็สามารถถึงที่หมายได้ โดยไว ในทางกลับกัน ท่านที่

เอาล่ะครับ ลองมาดูทางด่ วนศรี รัชส่วนต่อขยาย
ที่เพิ่งเปิ ดบริ การในเดือนสิงหาที่ผ่านมาบ้ าง ทางด่วนสายนี ้
เริ่ มต้ น ที่ ห น้ าขนส่ ง หมอชิ ต เมื่ อขึ น้ ทางด่ วนนี ท้ ี่ ห น้ า
ขนส่ ง หมอชิ ต ก็ ส ามารถวิ่ ง ไปลงปลายทาง ได้ ถึ งถนน
กาญจนาภิเษก บริ เวณถนนบรมราชชนนี โดยจะมุง่ หน้ าไป
ทางบางแค นครปฐม หรื อจะเวียนย้ อนมาทางบางบัวทอง
ก็ได้ โดยระหว่างนัน้ ก็มีท างขึน้ ลงเชื่ อมต่ออีกหลายด่าน
ด้ วยกันเช่น จุดต่อเชื่อมถนนราชพฤกษ์ จุดต่อเชื่อมถนน
สิรินธร จุดต่อเชื่อมถนนจรัญสนิทวงศ์ จุดต่อเชื่อมหน้ าการ
ไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย และสุดท้ ายที่จุดต่อเชื่อม
บริ เวณสะพานพระราม 6 ค่ าผ่ านด่ านเท่ ากัน ตลอดทั ง้
เส้ น ทางคื อ 50 บาท ทางด่วนเส้ น นี ้ เชื่ อมต่อชาวฝั่ งธนฯ

ทางานแถวๆ สะพานควาย สนามเป้า เมื่อเลิกงานแล้ วต้ อง
กลับบ้ านที่ถนนพุทธมณฑล ก็จ ะใช้ เวลาลดลงไปมากกว่า
ครึ่งเลยทีเดียว......
กลับบ้ านคราวนี ้ลองใช้ เส้ นทางใหม่ๆ ขึ ้นรถลงเรื อ
ดู น ะครั บ เจอกั น ใหม่ ต อนรถไฟฟ้ า สายสี น า้ เงิ น เปิ ด
ให้ บริ การนะครับ ผมจะพาไปตะลุยเยาวราชกันครับ

ห น้ า 6
รวงข้ าว / ธันวาคม 2016

โดย ก. ไตรคา

Vollmacht (D), procuration (F) การให้ อานาจ หรื อ การอนุ ญาต นับว่าเป็ นเรื่ องใหม่ สาหรั บท่านที่ต้อง
เดินทางกับเด็ก เพราะเจ้ าหน้ าที่ check in ของสายการบิน มีสิทธิ์ ที่ จะถามท่านได้ ในกรณี ที่แม่เดินทางกับลูก นี่ ลู ก
คุณหรื อ แล้ วพ่ อเด็กล่ ะ พ่อของเด็กยินยอมและเห็นด้ วย ไหม ถ้ าเจ้ าหน้ าที่สงสัย เขาจะถามหา Vollmacht นี่แหละ
อย่าคิดว่าเขาทาเกินเหตุ เรื่ องมากจริ ง
ถ้ า เ จ้ า ห น้ า ที่ ส า ย ก า ร บิ น ต้ อ ง ก า ร
Reisevollmacht พร้ อมลายเซ็นของบิดาเด็ก พร้ อมสาเนา บั ต รป ระจ าตั ว ของพ่ อ และส าเน าใบ เกิ ดของเด็ ก
โดยเฉพาะถ้ าลู ก และแม่ ใ ช้ คนละนามสกุ ล หรื อ เด็ ก ที่
เดิ น ทางกั บ บุ ค คลที่ ไ ม่ ใ ช่ พ่ อ แม่ ต้ องมี ใ บอนุ ญ าตให้ เดินทางได้
เจ้ าหน้ าที่ประชาสัมพันธ์ ของสายการบินสวิส
Mr. Florian Flämig บอกว่า ประเทศที่เคร่ งครัดมาก ได้ แก่
อเมริ ก า คานาดา บราซิ ล และอาฟริ ก าใต้ สายการบิ น
ต่างๆ ต้ องรั บผิดชอบให้ มีเอกสารครบถ้ วน ตามกฎหมาย
ของประเทศที่ ผ้ ู โดยสารจะเดิ น ทางไป ไม่ เช่ น นัน้ เขาจะ
ไม่ให้ เข้ าประเทศ สายการบินต้ องรับผิดชอบขนผู้โดยสาร
กลับ (ใครอยากขาดทุนล่ะ)
จริ งๆแล้ ว ถ้ าไม่มีใบอนุญาตยินยอม เขาคงไม่ให้
ขึน้ เครื่ อง โปรดอย่าถาม ว่า กฎนี เ้ ริ่ ม เมื่ อไร ให้ ไปถาม
ประเทศเหล่ านัน้ เพราะเขาไม่ได้ เริ่ มพร้ อมกัน
อย่าตาหนิประเทศสวิตฯของเรานะ เนื่องจากต้ องให้ ความ
ร่ วมมื อ ในการป้ อ งกัน การลัก พาเด็ ก แต่ ล ะปี ก็ เพิ่ ม ขึ น้

เรื่ อยๆ ไปจัดการประเทศที่ขอเอกสารการอนุญาตเดินทาง
นัน่ ดีกว่า
การตามหาเด็กๆที่ ถูกลักพาตัว ยุ่งยากมาก เป็ นการร่ วม
ทางานระหว่างประเทศ สงสารเด็ก
ใครบ้ างที่ต้องถื อใบอนุ ญ าตให้ เดินทางกับ เด็ก เป็ น
ลายลักษณ์ อักษร ได้ แก่
- พ่อหรื อแม่ ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ที่เดินทางกับลูก
- ผู้ใหญ่ที่ไม่ใช่พ่อแม่เดินทางกับเด็ก
Reisevollmacht ประกอบด้ วยอะไรบ้ าง
- ชื่ อ นามสกุล ที่ อยู่ สาเนาบัตรประจาตัว เบอร์ โทรศัพ ท์
ของพ่ อหรื อแม่ ซ่ งึ ไม่ ได้ เดินทางไปด้ วย
- ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ของผู้เดินทางไปกับเด็ก (ในกรณี เขา
ไม่ใช่พ่อหรื อแม่)
- หนั งสื อ เดิ น ทาง (Passport) หรื อ บั ต รประจ าตั ว (ID)
ของเด็ก
- ระยะเวลาเริ่ มตังแต่
้ วนั เดินทาง ไปไหนบ้ าง รวมทังเลขที
้
่
ของเที่ยวบิน
- ในกรณี ฉุกเฉิ นหรื อเด็กป่ วย อนุญาตให้ ผ้ เู ดินทางกับเด็ก
พาเด็กไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา
ต้ องมีโนตารี เซ็นชื่อรั บรองเอกสารไหม
พ่อและแม่ต้องเซ็นเอกสารร่ วมกัน อย่าลืมเขียนวันที่ด้วย
บางประเทศ ต้ องโนตารี เซ็ น รั บ รองเอกสารด้ วย เช่ น
ประเทศอาฟริ กาใต้
ข้ อแนะนาเมื่อต้ องเดินทาง
 ก่อนเดินทางไปประเทศที่เราไม่ร้ ู จกั กรุ ณาเข้ าไป
อ่าน เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสวิตฯ
ด้ วย
 ถามสายการบิ นล่วงหน้ า ไม่ใช่ไปถึงเช็คอิน แล้ ว
ถาม จะไม่ทนั การณ์แน่นอนค่ะ
มี ห ลายประเทศนะคะ ที่ ข อ Reisevollmacht เช่ น ใน
ตะวันออกกลาง อเมริ กาใต้
ถ้ าเราเตรี ยมเอกสารพร้ อม เขาขอดูอะไร ควักให้ ดเู ลย
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Mr. Stefan Oberlin ต ารวจของรั ฐ ซู ริ ค บอกว่ า ต ารวจ
สนามบิ น อาจจะถาม ท่ า นที่ เดิ น ทางกั บ เด็ ก หรื อ ถาม
พู ด คุย กับ เด็ ก โดยตรงเลย โดยเฉพาะแม่แ ละเด็ ก คนละ
นามสกุล
มีคนบ่นเยอะว่าตารวจ ไม่ประกาศให้ สาธารณะชนรู้
ต ารวจบอกว่า ประกาศแล้ ว ใน Facebook ของตารวจ
รั ฐ ซู ริค เมื่ อวัน ที่ 6 กรกฏาคม 2016 กรุ ณ าพากัน เข้ าไป
อ่านด้ วย อย่าเพิ่งโวย
ต่อไปจะเดิ น ทางไปเที่ ยวกับ ลูก ๆ ขอให้ ถ ามสายการบิ น
ด้ วย เพราะในตัว๋ ไม่ได้ เขียนไว้ ว่านี่ลกู ฉัน
ขอให้ เดินทางอย่างราบรื่ นนะคะ

ขอเชิญท่ านที่สนใจ ร่ วมโครงการ
"เรียนแกะสลัก ผักและผลไม้ กับครูแจง"
เพื่อเสริ มสร้ างความสามารถที่มีอยู่ ให้ ร้ ูรอบด้ านมากยิง่ ขึ ้น

กิจกรรมนีจ้ ะจัดใน
วันที่ 11 ธันวาคม 2016 เวลา 09.30 -16.30 น.
ที่ Pfrundhaus Kirchlindach
ครูผ้ สู อน คือ คุณครูบุษยรัตน์ Somapee (ครูแจง)
สนใจสมัครได้ ที่ E-Mail: vorstand@thaifrauenverein.ch
Tel. +41 79 649 34 32

ในประเทศสวิ ตเซอร์ แ ลนด์ เมื่ อบุค คลใดขัด สน
และขาดแคลนในการดารงชีพ บุ คคลนัน้ มีสิทธิ์ขอความ
ช่ ว ยเหลื อ จากหน่ ว ยงานสั ง คมสงเคราะห์ ข องรั ฐ ที่ ต น
อาศัย อยู่ หรื อที่ คนไทยชอบเรี ย กกัน ว่า ขอให้ ห ลวงช่ วย
จุดประสงค์ที่แท้ จริ งของหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ คือการ
ให้ บุค คลสามารถช่ วยเหลื อตนเองได้ ดังนัน้ การเข้ าพบ
เจ้ าหน้ าที่สงั คมสงเคราะห์ ตลอดจน การยื่ นเรื่ องขอความ
ช่วยเหลือขอรับเงินนนัน้ อาจจะไม่ใช่ เรื่ องที่สนุกนัก เพราะ
จะมีขนตอนด
ั้
าเนินการ การนา เอกสารต่างๆมาแสดง ซึ่ง
เป็ น หน้ าที่ ข องผู้ที่ รับ เงิ น ช่ วยเหลื อ จะต้ องรั บ ทราบและ
ปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้
ใครมี สิ ท ธิ ข อความช่ ว ยเหลื อ จากหน่ ว ยงานสั ง คม
สงเคราะห์
 รายได้ ทัง้ หมดน้ อยกว่ามาตรฐานความเป็ นอยู่
ขันต
้ ่า ที่แต่ละรัฐกาหนดไว้
 เป็ นผู้ไม่มีทรัพย์สิน
ผู้ยังศึก ษาวิ ช าชี พ ขัน้ ต้ น ไม่ มี สิ ท ธิ ข อเงิ น ช่ วยเหลื อจาก
หน่ วยงานสังคมสงเคราะห์ เป็ น หน้ าที่ ข องพ่ อแม่ ที่ ต้ อ ง
สงเคราะห์ บุตร หรื อต้ องขอเงินทุนการศึกษา หรื อทางาน
หารายได้ เสริ ม
ขอบเขตการช่ วยเหลือ
จานวนเงินช่วยเหลือสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ ขึ ้นอยู่กบั
 รัฐที่อยู่อาศัย
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 รายได้ ขนต
ั ้ ่ารายบุคคล หรื อครอบครัว ที่แต่ละรัฐ
กาหนดไว้ โดยคานวนจากความจ าเป็ น ในการ
ดาเนินชีวิตขันพื
้ ้นฐาน คือ
 บ้ านที่อยู่อาศัย
 อาหาร
 เครื่ องดื่ม และยาสูบ
 เครื่ องนุ่งห่มและรองเท้ า
 พลังงานต่างๆที่ใช้ ในที่ อยู่อาศัย เช่น ไฟฟ้า แก๊ ส
เป็ นต้ น แต่ไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่นๆที่ เกี่ ยวกับที่ อยู่
อาศัย เช่น ค่าบริ การส่วนกลาง
 ค่าใช้ จ่ายในการทาความสะอาดที่พกั เช่น น ้ายา
ทาความสะอาด ถุงขยะ เป็ นต้ น
 ของใช้ ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสระผม และยารั กษา
โรค
 ค่าโดยสารสาธารณะ ค่าบารุ งรักษา ยานพาหนะ
ส่วนตัว เช่น จักรยาน เป็ นต้ น
 ค่าโทรศัพท์ และไปรษณี ย์ ค่าธรรมเนียมการรั บ
โทรทัศน์ วิทยุ และสิ่งตีพิมพ์ รวมทังความบั
้
นเทิง
ต่างๆ
 ค่าตัดผม ค่าดูแลรักษาเล็บ เป็ นต้ น
 ข อ ง ใ ช้ ส่ ว น ตั ว ต่ า ง ๆ เช่ น เค รื่ อ ง เขี ย น
คอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น
หนีส้ ินหรื อใบสั่งจ่ ายเงินที่คุณยังค้ างชาระ
หน่วยงานให้ ความช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์ ไม่รับ จ่าย
หนีส้ ินหรื อใบสัง่ จ่ายเงินที่คณ
ุ ติดค้ างอยู่ แต่ขอให้ คณ
ุ แจ้ ง
ต่อเจ้ าหน้ าที่ เกี่ ยวกับ หนี ส้ ินหรื อเงิ นที่ ค้ างชาระดังกล่าว
และคุณสามารถขอคาแนะนาปรึ กษา จากเจ้ าหน้ าที่ เพื่ อ
แก้ ไขสถานการณ์ให้ ดีขึ ้น หรื อก่อนที่ จะถูกฟ้องร้ อง
เงิ น ช่ ว ยเหลื อ สวั ส ดิ ก ารสั ง คมสงเคราะห์ ไ ม่ ส ามารถ
นาไปใช้ ชาระหนี ้สิน หรื อนาไปค ้าประกัน ได้

สิทธิ และ หน้ าที่ของผู้รับเงินสังคมสงเคราะห์
สิ ท ธิ คุณ จะได้ รับ ความช่ วยเหลื อ จากหน่ วยงานสัง คม
สงเคราะห์ ต่ อ เมื่ อ เจ้ าหน้ าที่ ได้ พิ จ ารณาจากหลัก ฐาน
ต่างๆ และลงความเห็นว่า คุณเป็ นบุคคลที่ต้องได้ รับ ความ
ช่วยเหลือ

หน้ าที่ คุ ณ ต้ องรายงานเจ้ าหน้ าที่ สั ง คมสงเคราะห์
เกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัว และสถานะด้ านการเงิน ตาม
ความเป็ นจริ ง หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลง ก็ ต้ องแจ้ งให้
เจ้ าหน้ าที่ทราบ เช่น การเปลี่ยนงาน การย้ ายที่อย่อูาศัย
หรื อการได้ มาของทรัพย์สินอื่นๆ ต้ องมาพบเจ้ าหน้ าที่ ตาม
เวลานั ด หมายทุ ก ครั ง้ ด้ วยตนเอง คุ ณ ต้ องคื น เงิ น ให้
หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ ในกรณี ที่ หน่วยงานจ่ายเงิ น
สารองให้ คณ
ุ ก่อน เช่น เงินค่าเลี ้ยงดูจากสามีที่ได้ รับล่าช้ า
หรื อ เงินเดือนที่ได้ รับย้ อนหลังเป็ นต้ น
ไม่ใช้ คาพูดหยาบคาย หรื อข่มขู่ เจ้ าหน้ าที่พนักงานสังคม
สงเคราะห์
ชาวต่ างชาติท่ ถี ือใบอนุญาตพานัก ประเภท B และ C
สามารถยื่ น ขอเงิ น สวั ส ดิ ก ารสั ง คมสงเคราะห์ ไ ด้ ซึ่ ง
ระยะเวลา และจานวนเงิ น ที่ ได้ รับความช่วยเหลือ จะมี
ผลต่อการพิจารณา การต่อใบอนุญาตพานัก และมีผลต่อ
การยื่นเรื่ อง ขอให้ คสู่ มรสและบุตรติดตามครอบครัว มาอยู่
ในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
ที่ ม า: Kantonaler Sozialhilfe Merkblatt จากแผ่ น พั บ
สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย 2011
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โดย นกฮูก

บัญญัติกฎหมายประกันสังคม ในสวิตเซอร์ แลนด์
เริ่ มใช้ มาตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2490 / ค.ศ. 1947 นั่นคือ มีมาได้
ประมาณ 70 ปี แล้ ว กฎหมายนีม้ ีขึน้ เพื่อให้ ประชากรทุก
ระดับ ทุกช่วงอายุ มีความเป็ นอยู่สขุ สบายพอประมาณ ใน
ยามมีปัญหาในด้ านการเงิน ฉะนัน้ เมื่อเริ่ มทางานเลี ้ยงชีพ
ได้ ก็บัญ ญั ติ ส่งเสริ มให้ มีการออมทรั พ ย์ เพื่ อสะสมไว้ ใช้
เมื่อถึงวัยเกษี ยณอายุ ให้ มีความเป็ นอยู่อย่างสุขสบายเท่า
เทียมกับครัง้ ที่ยงั อยู่ในวัยทางาน
ส าหรั บ สมาชิ ก ของหญิ งไทยเพื่ อ หญิ ง ไทย คง
คุ้นเคยกับระบบประกันสังคมดี ซึง่ เราได้ รวบรวมโดยย่อไว้
ในหนังสือคู่มือการดารงชีวิตในสวิตเซอร์ แลนด์ “เส้ นทางสู่
ส วิ ต เซ อ ร์ แ ล น ด์ ” ใน บ ท ที่ 9 หั ว ข้ อ “ก ฎ ห ม า ย
ประกันสังคม” หน้ าที่ 116 หนังสือคูม่ ือฯ ฉบับนี ้ จัดทาขึ ้น
ในโอกาสที่สมาคมฯก่อตังครบรอบ
้
16 ปี (พ.ศ. 2558/ค.ศ.
2015) เนื ้อหาในคูม่ ือฯ เป็ นข้ อกฎหมายสวิส ที่พงึ ทราบ ทัง้
สิทธิและหน้ าที่ เพื่อการใช้ ชีวิตในประเทศนีอ้ ย่างมีคุณค่า
มีศกั ดิ์ศรี
ถึ ง อย่ า งไร ข้ อมู ล ในหนั ง สื อ คู่ มื อ ฯ เป็ นเพี ย ง
ข้ อ ความโดยย่ อ และข้ อ มูล บางอย่ างอาจเปลี่ ย นแปลง
ตามบัญ ญั ติก ฎหมายซึ่งรั ฐบาลได้ ปรั บปรุ งเปลี่ยนแปลง
ตามกาลเวลา สาหรับกฎหมายประกันสังคมก็เช่นกัน เช่น
จ านวนเงิ น ในการจ่ า ยค่ า ประกั น สั ง คม การรั บ เงิ น
สวัสดิการ เป็ นต้ น กลับมาที่ระบบประกันสังคม อีกครัง้ ใน
สวิตเซอร์ แลนด์เรี ยกระบบนี ้ว่า “ระบบ 3 เสา” สาหรับฉบับ
นี ้ ขอเล่าเรื่ อง เสาที่ 1

เสาที่ 1 เป็ นระบบการประกันและคุ้มครองประชากรชาว
สวิส และผู้อยู่อาศัยในสวิตฯ ทุกคน ให้ ได้ มีความเป็ นอยู่
ตามมาตรฐานที่ รั ฐ ก าหนด การประกั น นี ้ รั ฐ เป็ นผู้
รับประกัน ดูแลผู้สงู วัย ผู้ทุพพลภาพซึ่งไม่สามารถทางาน
รวมถึงการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวกรณีที่พ่อหรื อแม่ถึง
แก่ความตาย ประกอบด้ วย
- การประกั น สวั ส ดิ ก ารผู้ สู ง อายุ (AHV, AVS,
AVS) *
- การประกันผู้ทพุ พลภาพ (IV, AI, AI) *
- การประกัน เงิ น ทดแทนเงิ น เดื อน (ในระหว่างที่
ต้ องไปเป็ นทหาร หรื อ ลาคลอด) (EO, APG,
IPG)*
- การประกัน เงิ น ช่วยเหลื อ (กรณี รายได้ น้ อยกว่า
เงินเลี ้ยงชีพขันต
้ ่า มีสิทธิรับเงินสังคมสงเคราะห์ )
(EL, PC, PC) *
(หมายเหตุ * ดู ค าย่ อ และค าบรรยาย ภาษาเยอรมั น
ฝรั่งเศส และอิตาลี ในหนังสือคูม่ ือฯ)
กฎหมายนี บ้ ั ง คั บ ใช้ กั บ ทุ ก คนที่ อ าศั ย ในสวิ ต ฯ บั ง คั บ
อย่างไร ?
รั ฐจัดตัง้ กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ เพื่ อดูแลการรั บ -จ่าย
เงินในกองทุน
รายได้ รัฐมาจากไหน?
ประชากรทุกคนที่มีอายุครบ 17 ปี จนถึงอายุครบเกษี ยณ
มีห น้ าที่ จ่ายเงิ นประกัน เสาที่ 1 เข้ ากองทุน ฯ โดยอาศั ย
หลัก “ผู้อยู่ในวัยทางานดูแลผู้สูงวัย”
- กรณีทางานเป็ นลูกจ้ าง ลูกจ้ างต้ องจ่าย 1 ส่วน
(5.125% ของเงิ น เดือ น) แล้ วนายจ้ างจ่ ายให้ 1
ส่วน (5.125% ของเงิ น เดื อน) รวมกัน 10.25%
ของเงินเดือน นาเงินส่งเข้ ากองทุนฯ
(ข้ อมูล 1.1.2016)
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ประเภทเงิน
ลูกจ้ าง
จ่ าย
AHV,ประกั
AVS,นAVS 4.200%
IV, AI, AI
0.700%
EO, APG, IPG 0.225%

นายจ้ าง
จ่ าย
4.200%
0.700%
0.225%

รวม
8.40%
1.40%
0.45%

รวม
5.125% 5.125% 10.25%
เราในฐานะลู ก จ้ าง ให้ สั ง เกตุ ใ บเงิ น เดื อ นที่ ไ ด้ รั บ ว่ า
นายจ้ าง แจงรายละเอี ย ดในการหั ก เงิ น เดื อ นของเรา
อย่างไร เพื่อประโยชน์ของตนเองนะคะ
- กรณี ทางานส่ วนตัว ต้ องจ่ ายรวม 9.65% ของ
รายได้ (ข้ อมูล 1.1.2016)
- กรณี ไม่ ทางาน เช่นแม่บ้าน พ่อบ้ าน ถ้ าคู่สมรส
ทางานและจ่ายเบี ย้ ประกันมากกว่าสองเท่าของ
เบี ย้ ประกันขัน้ ต่า (ขันต
้ ่า เท่ากับ 478 สวิสฟรังค์
ต่อปี ) คื อ จานวน 956 สวิสฟรั งค์ ต่อปี (ข้ อมูล
1.1.2016) นั่ น คื อ คู่ ส มรสได้ จ่ า ยเบี ย้ ประกั น
ครอบคลุมการจ่ายให้ แก่แม่บ้านและพ่อบ้ านแล้ ว
ดังนั น้ พวกเราหลายคน จึงไม่ร้ ู ตัว ไม่เคยทราบว่าตนเอง
ได้ จ่ายเบี ้ยประกันเสาที่ 1 นี ้ ผ่านทางคูส่ มรส
ถึงอย่ างไร ถ้ าผู้ใดไม่ทางาน และไม่มีค่สู มรส ด้ วยเหตุผล
ใดก็ ต าม และยั ง ไม่ ค รบอายุ เกษี ยณ (เช่ น ย้ ายไปอยู่
เมืองไทย เป็ นต้ น) ให้ ติด ต่ อกองทุ นสวั สดิการผู้ สูงวั ย
เพื่ อ ขอจ่ ายเงิ น ประกัน ฯ และรั ก ษาสิ ท ธิ การรั บ เงิ น หลัง
เกษี ยณ ซึง่ ในการจ่ายเงินประกันฯ ทางกองทุนจะคิดขันต
้ ่า
เพี ยง 478 สวิสฟรั งค์ ต่อปี หรื อคิดคานวนเป็ นสัดส่วนกับ
ทรัพย์สินซึง่ แจ้ งไว้ ในใบกากับภาษี
ที่แนะนาเช่นนี ้ จะได้ ชี ้แจงต่อไปว่า มีผลประโยชน์อย่างไร
สิทธิประโยชน์ ในการรั บเงินประกันสวัสดิการ
- กรณี ค รบอายุ เ กษี ย ณ เมื่ อ ผู้ หญิ งอายุ 64 ปี
ผู้ชายครบ 65 ปี
- กรณี กาพร้ า จะได้ รับ เงิ น ช่ วยเหลื อ จนถึงอายุ
18 ปี หรื อจนกว่าจะจบวิชาชีพ แต่อายุไม่เกิน25 ปี
- กรณีเป็ นม่ าย
- กรณีทุพพลภาพ

สาหรั บผู้เกษี ยณอายุ จานวนที่ จะได้ รับ จะคานวนจาก
จานวนเงิ น ประกัน ที่ ได้ จ่ ายขณะท างาน และจ านวนปี ที่
จ่ายเงินประกัน รัฐกาหนดเงินที่จ่ายให้ ผ้ สู งู อายุ(โสด)
(ต่ อ เดื อ น) ขั น้ ต่ า 1,175 สวิ ส ฟรั ง ค์ และสู ง สุ ด 2,350
สวิส ฟรั งค์ (ข้ อมูล 1.1.2016) ส่วนคู่ส มรสจะได้ รับ เพี ย ง
150% (ไม่ใช่ 2 เท่าหรื อ 200%)คือขันต
้ ่า 2,350 สวิสฟรังค์
และสูงสุด 3,525 สวิสฟรังค์
เงินที่รัฐต้ องจ่ าย ผู้สูงอายุ
เงินเดือนผู้สูงอายุ เสาที่ 1
เงินเดือน
(1. Säule)
ขันต
้ AHV
่า สาหรั
บคนโสด
1'175
สูงสุด สาหรับคนโสด
2'350
ขันต
้ ่า สาหรับคู่สมรส
2'350
สูงสุด สาหรับคนคู่สมรส
3‘525
ข้ อกาหนด ในการจะได้ รับเงินผู้สูงอายุสูงสุด คือ ผู้หญิ ง
ต้ องจ่ายเงิ นประกันครบ 44 ปี และผู้ชาย จ่ายครบ 45 ปี
นั่นคือ ทางานจ่ายเงินประกันตังแต่
้ อายุ 21 ปี จนถึง 64 ปี
หรื อ 65 ปี และต้ องมีรายได้ เฉลี่ย 84,600 สวิสฟรั งค์ต่อปี
นัน่ คือ เราจะต้ องมีรายได้ เฉลี่ย 7,050 สวิสฟรังค์ต่อเดือน
จึงจะได้ รับเงินผู้สงู อายุขนสู
ั ้ งสุดนัน้
ถ้ าจ่ ายไม่ ครบปี ตามกาหนดนี ้ จะถูกหักเงินที่ควรได้ รับ
ตามจานวนปี ที่ขาดหายไป ปี ละ 2.3% หรื อสาหรับบางคน
ที่ ข อเกษี ย ณล่ วงหน้ าก่ อ นวัย คื อ เมื่ อ อายุ 62 ปี (หญิ ง )
หรื อ 63 ปี (ชาย) จะถูกหัก เงิ น อีก 6.8% ต่อปี เช่น นี แ้ ล้ ว
เงินเดือนผู้สงู อายุของเราจะเหลือเท่าไร จะพอใช้ ไหมเอ่ย
ด้ วยเหตุนี ้ จึงต้ องมีการประกันสังคม เสาที่ 2 และเสาที่ 3
มารองรับ เพื่อการออมเงินให้ เพียงพอใช้ จ่ายในวัยสนธยา
(โปรดติดตาม ฉบับต่อไป)
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อยู่แบบไม่จดทะเบียนสมรส
อ่ านที่นี่...

การอยู่ กิ น กัน โดยมิ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นสมรส หรื อ ที่
เรี ย กว่า Ehe light นัน้ ในทางกฎหมายสวิส ยังไม่ ถื อ ว่า
เป็ นสถานะภาพที่ มั่นคงของชีวิตคู่ แม้ ว่าในที่ ประชุมของ
รัฐสภาจะเปลี่ยนกฏเกณฑ์ ใหม่สาหรับคู่ชีวิตที่ไม่ได้ สมรส
ให้ ดีขึ ้นกว่าเดิม แต่ก็ยงั ไม่ได้ กาหนดเป็ นตัวบทกฎหมายที่
ชัดเจนแบบในฝรั่งเศส การที่รัฐสภายังไม่ได้ กาหนดออกมา
อย่างชัด เจนจึงยังมีความเข้ าใจผิ ด สาหรั บคู่ชีวิตที่ ไม่ได้
สมรสอยู่หลายประการ ขอยกหัวข้ อสุดฮิตที่เข้ าใจผิดเรื่ อง
การใช้ ชีวิตคู่โดยไม่ได้ สมรสมาให้ อ่าน พร้ อมข้ อแนะนาเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ เกิดปั ญหานะคะ
1. การอยู่ กิ น โดยไม่ ได้ สมรส สามารถจด
ทะเบียนคู่ครองได้ และเมื่อจดทะเบียนแล้ ว คู่จดทะเบียน
จะเป็ นผู้ได้ รับมรดกของอีกฝ่ ายเช่นเดียวกับคูส่ มรสทัว่ ไป
ข้ อนีม้ ีส่วนถูกเพียงครึ่ งเดียว คู่ที่จะจดทะเบียนคู่ครอง
ได้ คือ คู่ที่เป็ นคู่รักร่ วมเพศเท่านัน้ เรี ยกว่า การจดทะเบียน
คู่ครองเพศเดียวกัน โดยทางกฎหมายคู่รัก เพศเดียวกัน ที่
จดทะเบี ย นกัน จะเป็ น ผู้ได้ รับ มรดกเช่น เดียวกับ คู่ส มรส
ทั่วไป แต่ค่ ูรักต่ างเพศที่ไม่ จดทะเบี ยนสมรสกัน เรื่ อง
การรับมรดกจะไม่ได้ มีผลบังคับใช้ โดยอัตโนมัติ
ข้ อ แนะน า ใส่ชื่ อของคู่ที่ อยู่กิ น กัน ในพิ นัย กรรมหรื อ ใน
หนั ง สื อ สั ญ ญาผู้ รั บ มรดก และตรวจสอบเพิ่ ม เติ ม ใน
กรมธรรม์ประกันชีวิตให้ ครบถ้ วน

2. คู่ท่ ใี ช้ ชีวิตอยู่กินกันอย่ างน้ อย 5 ปี หรื อเมื่อ
มีบุตรร่ วมกัน หากฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ เสียชีวิต ฝ่ ายที่มีชีวิตอยู่
จะเป็ นผู้ที่ได้ รับเงินบานาญ
ข้ อนี ้มี ส่ วนถู ก เพี ย งครึ่ งเดี ย ว ส าหรั บ คู่ ที่ ไ ม่ ไ ด้ จด
ทะเบี ย นสมรสกัน กฎหมายไม่ได้ ระบุไว้ เช่ น นัน้ เมื่อเกิ ด
กรณี ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งเสี ย ชี วิต กองทุ น เงิน บ านาญ มี
อิสระในการจัดการกับเงินบานาญตามข้ อกาหนดดังนี ้
- ให้ คทู่ ี่อยู่กินกันมาอย่างน้ อย 5 ปี
- ใช้ เลี ้ยงดูบตุ รที่เกิดร่ วมกัน
ทัง้ นี จ้ ะเป็ นไปตามที่ผ้ ูตายเคยได้ ให้ ความช่วยเหลือ ดูแล
โดยกองทุนเงินบานาญ มีสิทธิ์จัดการได้ ภายใต้ เงื่อนไขที่
กองทุนกาหนด
ข้ อแนะนา ควรตรวจสอบเรื่ องเงินบ านาญว่า ในกรณี ที่
เสียชี วิตนัน้ มีข้อจากัดอย่างไร ควรจะได้ รับเท่าใด และมี
ข้ อควรระวังอย่างไร
3. เมื่ อแยกทางกัน ผู้ที่ทาหน้ าที่ ดูแลครอบครั ว
และดูแลเรื่ องภายในบ้ าน จะได้ รับเงินบานาญครึ่งหนึง่ ของ
ฝ่ ายที่ออกไปทางานมีรายได้
เข้ าใจผิด กรณี นี ้ คู่ที่แยกกันไม่สามารถที่จะตกลงกันเอง
ได้ การทาเช่นนันได้
้ ในกรณีค่สู มรสที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย
ที่หย่าขาดจากกัน หรื อคูท่ ี่ทาสัญญาต่อกันเท่านัน้
ข้ อแนะนา สามารถระบุเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ในสัญญา
การอยู่กิน เรื่ องการยินยอมจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้
4. คู่ท่ ีฝ่ายชายมี ลูกติด และลูกติดเป็ นผู้มีสิทธิ์
รับมรดก ควรทาพินยั กรรมให้ ฝ่ายหญิงมีสิทธิพานักอยู่ในที่
ของเขาได้ ตลอดชีวิต โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่เหลือสินทรัพย์
อื่นแล้ ว
ถูกเพียงครึ่ งเดียว แม้ พินัยกรรม ระบุให้ มีสิทธิพานัก แต่
สิทธิ พ านักนี ้ สามารถประเมิน ค่าเป็ น เงิ นฟรั งค์ ได้ และมี
บ่อยครั ง้ ที่มีการนามูลค่านี ้ ไปใช้ ประโยชน์ ในการอ้ างอิง
เรื่ อ งการรั บ มรดก ผู้ ที่ มี บุ ต รซึ่ง มี สิ ท ธิ์ รั บ มรดก เขาจะมี
ทรัพย์สินส่วนตนเหลือเพียง 25 เปอร์ เซ็นต์เท่านัน้
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เช่ น ถ้ าทรัพย์สินรวมอสังหาริ มทรัพย์ที่ผ้ ตู ายทิ ้งไว้ มีมลู ค่า
400,000 ฟรังค์ บุตรจะเรี ยกร้ องได้ 75 เปอร์ เซ็นต์จากยอด
ดังกล่าวโดยได้ มลู ค่า 300,000 ฟรังค์
ถ้ าสิทธิพานักอาศัยมีมลู ค่ามากกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่เหลือ
100,000 ฟรังค์ ฝ่ ายหญิ งต้ องจ่ายค่าทดแทนให้ บุตรผู้นัน้
หรื อลดสิทธิของการพานักลง
ข้ อแนะนา สาหรั บบุตรของผู้ตายที่ บรรลุนิติภาวะแล้ ว ผู้
ได้ สิทธิพานัก ควรพูดคุยตกลงกันกับบุตรของผู้ตาย โดยมี
รายละเอียดระบุในสัญญาการรับมรดกอย่างชัดเจน กรณี
ที่ ไม่ส ามารถท าเช่น นัน้ ได้ ขอให้ ฝ่ ายหญิ งมั่น ใจว่ามีเงิ น
เพียงพอในการจ่ายค่าทดแทน โดยใช้ เงินบานาญ หรื อจาก
เงินประกันชีวิต
5. คู่ท่ ีอยู่กินโดยไม่ ได้ สมรส ไม่ต้องช่วยเหลือ
ด้ านการเงินแก่อีกฝ่ าย เมื่อเกิดกรณี ขัดสนหรื อเกิดปั ญหา
สังคมสงเคราะห์จะเป็ นผู้ช่วยเหลือเอง
ถูก เพี ย งครึ่ งเดี ย ว หลังการอยู่กิ น ร่ วมกัน 2 ปี หรื อก่อน
หน้ านั น้ หากทั ง้ คู่ มี บุ ต ร รายได้ ข องทั ง้ คู่ จะต้ อ งน ามา
รวมกัน ซึ่งจะเป็ นตัวกาหนดว่า การได้ รับความช่ วยเหลือ
จากสังคมสงเคราะห์นนจะลดลง
ั้
หรื อไม่ได้ รับเลย
ข้ อแนะนา ควรพูดคุยตกลงกับคู่ของตน ในเรื่ องการให้
ความช่ ว ยเหลื อ ด้ านการเงิ น หรื ออย่ างน้ อ ยที่ สุด ก็ ค วร
แยกกันใช้ ชีวิต
6. การเลี ย้ งดู ห ลั ง การหย่ า ร้ างจะสิ น้ สุ ด ลง
หากอดีตภรรยาอยู่กินกับคูช่ ีวิตใหม่เกิน 5 ปี
ถูกเพียงครึ่งเดียว
การจ่ายค่าเลี ้ยงดูของอดีตสามี
จะสิ ้นสุดโดยอัตโนมัติ ก็ต่อเมื่อมีการตกลงกันในการหย่า
ไว้ เช่นนัน้ หากไม่มีข้อตกกันไว้ ฝ่ ายชายจะยกเลิกการจ่าย
ค่าเลี ้ยงดูได้ หากฝ่ ายหญิงยอมรับให้ เป็ นเช่นนัน้ หรื อเมื่อ
ศาลตัดสินให้ ยกเลิก
ข้ อแนะนา ทางที่ดีที่สดุ ควรตกลงในสัญญาการหย่าไว้ ให้
เรี ยบร้ อยว่า มีความประสงค์ จะจ่ายค่าเลีย้ งดูในกรณี ใด
หรื อตกลงเป็ นลายลักษณ์ อักษร กับอดีตภรรยา ว่าจะงด
เว้ นการเลีย้ งดู การพึ่งทนายเพื่อเรี ยกร้ อง ขอแก้ ไขในศาล
นันไม่
้ สามารถกระทาได้

7. ผู้ท่ ีแยกทางกันกับคู่ท่ ีอยู่กินกันมานานจะ
ได้ รับค่ าเลีย้ งดู
เป็ นการเข้ าใจผิด ไม่มีข้อกฎหมายที่ระบุไว้ วา่ ต้ องจ่ายค่า
เลี ้ยงดูหลังการแยกทาง
ข้ อแนะนา ควรตกลงกับคู่ของตนให้ จ่าย โดยความสมัคร
ใจ ทางที่ดีที่สดุ คือ ทาสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
8. ฝ่ ายหญิ ง ที่ เ คยผ่ านการหย่ าร้ าง และยั ง
ได้ รับค่าเลี ้ยงดูจากสามีเก่า หากมาอยู่กินกับคู่ใหม่ โดยไม่
ต้ อ งการสูญ เสี ย การเลี ย้ งดูเดิ ม สามารถหลี ก เลี่ ย งการ
ลงทะเบี ย น ระบุสถานที่ พานัก ว่าอยู่ร่วมกัน กับคู่ใหม่ได้
โดยใช้ ที่อยู่อย่างเป็ นทางการที่บ้านพ่อแม่
เข้ าใจผิด เล่ห์เหลี่ยมแบบนันใช้
้ ประโยชน์ ไม่ได้ เพราะผล
ไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั การใช้ ที่อยู่ ที่ใด แต่ขึ ้นอยู่กบั ว่า ทัง้ คู่อาศัย
อยู่ท่ ใี ดเป็ นหลัก
ข้ อแนะนา ตกลงกันล่วงหน้ า เรื่ องข้ อผูกมัดในการเลี ้ยงดู
โดยอี ก ฝ่ ายต้ อ งจ่ ายค่ า เลี ย้ งดู ไม่ ว่า จะอยู่ กิ น กับ คู่ใ หม่
หรื อไม่ หรื ออีกวิธีหนึ่งที่ทาได้ คือ ใช้ ชีวิตแยกกันเป็ นสอง
ครัวเรื อนกับคูใ่ หม่
9. เมื่อกองบังคับคดียดึ รายได้ จากหนีส้ ินที่อีก
ฝ่ ายก่ อไว้ อีกฝ่ ายหนึ่งต้ องช่ วยจ่ ายด้ วย
เข้ าใจผิด รายได้ หรื อทรัพย์สิน ที่ไม่ใช่ของผู้ก่อหนี ้โดยตรง
จะไม่สามารถยึดไปได้
ข้ อ แนะน า แม้ ว่าเงิ น ของเราจะไม่ ถูก แตะต้ อง แต่ ฝ่ าย
เร่ งรั ด หนี ส้ ิ น ก็ อ าจจะก่ อ ความยุ่ งยากให้ เราได้ จึ ง ควร
ปรึกษาผู้ที่มีความรู้ ด้านหนี ้สิ ้นแต่เนิ่นๆ
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10. คู่ ที่ อยู่ กิ น กั น หลายปี และดู แ ลกั น ไป
จนถึ ง วั น สิ น้ ชี วิ ต ในทางกฎหมายสามารถเรี ย กร้ อง
ค่าเสียหายผ่านทางพี่น้องผู้ที่ได้ รับมรดกได้
ถู ก เพี ย งบางส่ วน จะเรี ย กร้ องค่ า เสี ย หายจากผู้ ไ ด้ รั บ
มรดกได้ ในกรณี ท่ ีมีการตกลงกันไว้ กับผู้เสียชี วิต หรื อมี
ระบุไว้ ในพินยั กรรมเท่านัน้
ข้ อแนะน า ผู้ ที่ ค าดหวั ง ว่ า จะได้ ค่ า เสี ย หายหรื อ ค่ า
เสียเวลา ควรจะทาสัญญาไว้ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร กับคู่ที่
อยู่ กิ น กั น ม า มิ ฉ ะนั ้ น ผู้ ได้ รั บ ม รด กมี สิ ท ธิ์ จะจ่ า ย
ค่าเสียหายอย่างอิสระ โดยเปรี ยบเที ยบจากค่าใช้ จ่ายขัน้
ต่า หากว่าใช้ คนนอกดูแลผู้เสียชีวิต
เรื่ องหนั งสื อสั ญ ญาการอยู่ร่วมกัน โดยไม่ได้
สมรสนัน้ ขึ ้นอยู่กบั ข้ อตกลงของแต่ละบุคคล และข้ อตกลง
ของแต่ ล ะคู่ ไม่ มี ข้ อก าหนดกฎเกณฑ์ ที่ ต ายตัว ความ
สมเหตุส มผล และความเหมาะสมนัน้ ขึน้ อยู่กับ คาถาม
เหล่านี ้
*ค่ าใช้ จ่ายในบ้ าน
เราจะช่วยกันจ่ายอย่างไร?
*งานบ้ า น ใครท าอะไร? จะชดเชยให้ คนที่ ท างานบ้ าน
มากกว่าอย่างไร?

*บัญชีทรั พย์ สิน
อะไร ของใคร? เมื่อแยกทางกันไป ทรัพย์สินที่ได้ มาร่ วมกัน
จะจัดแบ่งอย่างไร?
*ความช่ วยเหลือเมื่อแยกทางกัน
เมื่ อ แยกกั น แล้ ว ควรช่ ว ยเหลื อ ด้ า นเศรษฐกิ จ แก่ ฝ่ ายที่
ลาบากกว่าหรื อไม่?
*ที่พักอาศัย
เมื่อแยกกันแล้ ว ใครจะเป็ นคนที่ได้ รับอนุญาตให้ อาศัยอยู่
ในที่ พักที่ เคยอยู่ร่วมกัน ? มีข้อกาหนดในการยกเลิก หรื อ
ย้ ายออกอย่างไร?
*ทรั พย์ สิน
เมื่อแยกทางกัน ควรได้ รับทรัพย์สินเท่าเทียมกันหรื อไม่?
แม่ ลิ ง หวั ง เป็ นอย่ า งยิ่ ง ว่ า บทความที่ แ ม่ ลิ ง
พยายามแปล มาให้ เพื่อนๆ สมาชิก ที่ตอนนี ้อาจมีบางคน
กาลังอยู่ในสถานการณ์ เดียวกันนี ้ จะได้ ทาความเข้ าใจใน
ตัวบทกฏหมายกันนะคะ.....
ที่มา www.beobachter.ch
แปลและเรี ยบเรี ยง โดย แม่ลิง
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ธ สถิต ในดวงใจไทยทั่วหล้ า
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ธ สถิตในดวงใจไทยทัวหล้
่ า นิจนิรนั ดร
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“อันที่จริ งเธอ ก็ชื่อ ภูมิพล ที่แปลว่ า กาลังของ
แผ่ นดิน แม่ อยากให้ เธออยู่กับดิน เมื่อฟั งคาพูดนี ้
แล้ วก็กลับมาคิด ซึง่ แม่ก็คงจะสอนเรา และมี
จุดมุง่ หมายว่า อยากให้ เราติดดิน และอยากให้
ทางานให้ แก่ ประชาชน” พระราชปรารภใน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

“การทางานใดๆ ไม่วา่ เล็ก ใหญ่ ง่าย ยาก ถ้ าหย่อนจากความเพียรแล้ ว ยากทีจ่ ะให้ สาเร็ จเรี ยบร้ อยทันเวลาได้ และเมื่อใดพลัง
ของความเพียรเกิดขึ ้น เมื่อนันการงานทั
้
งหลายก็
้
สาเร็ จได้ โดยง่ายและรวดเร็ว”
(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตร แก่ผสู้ าเร็ จการศึกษาจากมหาวิ ทยาลัยศรี นคริ นทรวิ โรฒ ๒๑ มิ ถนุ ายน ๒๕๒๒)

“...อุปสรรคสาคัญของการทางานคือความท้ อถอยและความหวัน่ เกรงต่ออิทธิพลต่างๆซึง่ เป็ นเหตุบนั่ ทอนความสามารถในตน
กับความเทีย่ งตรงต่อหน้ าที่อย่างร้ ายกาจ จึงต้ องระมัดระวังควบคุมสติ และรักษาความสุจริตเป็ นธรรมไว้ ให้ ได้ ตลอดเวลา...”
(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบีแ่ ละปริ ญญาบัตรนักเรี ยนนายร้อยตารวจ ณ อาคารใหม่สวนอัมพร ๑๘ เมษายน ๒๕๓๒)

“...ต่างคนต่างมีหน้ าที่ แต่ก็ไม่ได้ หมายความว่าทาเฉพาะหน้ าที่เท่านัน้ เพราะว่าถ้ าคนใดทาหน้ าทีเ่ ฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่
แลคนอื่น งานก็ดาเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุวา่ งานทุกงานจะต้ องพาดพิงกันต้ องเกี่ยวโยงกัน ฉะนันแต่
้ ละคนต้ องมีความรู้ถึงงาน
ของผู้อื่นแล้ วช่วยกันทา...”
(พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ คณะบุคคลต่างๆทีเ่ ข้าเฝ้าฯเนือ่ งในโอกาสวันเฉลิ มพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓)

“การปิ ดทองหลังพระนันเมื
้ ่อถึงคราวจาเป็ นก็ต้องปิ ด ว่าที่จริ งแล้ วคนโดยมากไม่ชอบปิ ดทองหลังพระ เพราะนึกว่าไม่มใี ครเห็น
แต่ถ้าทุกคนพากันปิ ดทองแต่ข้างหน้ า ไม่มีใครปิ ดทองหลังพระเลย พระจะเป็ นพระที่งามบริ บรู ณ์ไม่ได้ ”
(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริ ญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖)

“ในบ้ านเมืองนัน้ มีทงคนดี
ั้
และคนไม่ดี ไม่มีใครจะทาให้ ทกุ คนเป็ นคนดีได้ ทงหมดการท
ั้
าให้ บ้านเมืองมีความปกติสขุ เรี ยบร้ อย
จึงมิใช่การทาทุกคนเป็ นคนดี หากแต่อยูท่ ี่การส่งเสริ มคนดี ให้ คนดีปกครองบ้ านเมือง และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้ มีอานาจ
ไม่ให้ ก่อความเดือดร้ อนวุน่ วายได้ ”
(พระบรมราโชวาท ในพิธีเปิ ดงานชุมนุมลูกเสื อแห่งชาติ ค่ายลูกเสื อวชิ ราวุธ จังหวัดชลบุรี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒)

“เศรษฐกิจพอเพียง...จะนาความเจริ ญให้ แก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียร แล้ วต้ องอดทน ต้ องไม่ใจร้ อน ต้ องไม่พดู มาก ต้ อง
ไม่ทะเลาะกัน ถ้ าทาโดยเข้ าใจกัน เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้ ...”
(พระราชดารัส พระราชทาน ณ วันที ่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑)

“บ้ านเมืองของเรากาลังต้ องการการปรับปรุงและการพัฒนาทีม่ ีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะช่วยกันได้ ก็คือการทาความคิดให้ ถกู
และแน่วแน่ ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของบ้ านเมืองเป็ นที่หมาย ต้ องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้ งกัน
ในสิง่ ที่มใิ ช่สาระลง”
(พระราชดารัส พระราชทาน แก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปี ใหม่ ๒๕๔๓)

(ข้ อมูลจาก SUDSAPDA.COM)
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สรุ ป จำนวนโครงกำรอั น เนื่ องมำจำกพระรำชดำริ
เหนือ

กลำง

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

ใต้

ไม่ ระบุพนื ้ ที่
ฯลฯ

รวม

1. โครงการพัฒนาด้ านแหล่งน ้า

1233

503

841

627

-

3204

2. โครงการพัฒนาด้ านการเกษตร

46

51

44

28

-

169

3. โครงการพัฒนาด้ านสิ่งแวดล้ อม

62

41

37

34

3

177

4. โครงการพัฒนาด้ าน ส่งเสริมอาชีพ

89

36

122

94

-

341

5. โครงการพัฒนาด้ านสาธารณสุข

15

16

9

7

10

57

6. โครงการพัฒนาด้ านคมนาคม /สื่อสาร

22

22

20

22

-

86

199

74

53

63

4

393

8. โครงการพัฒนาแบบบูรณาการ/อื่น ๆ

104

62

52

33

7

258

รวม

1770

805

1178

908

24

4685

กำรพัฒนำด้ ำน

7. โครงการพัฒนาด้ านสวัสดิการสังคม/
การศึกษา

จำนวนพื้นที่จังหวัดที่ครอบคลุมในแต่ ละภำค
พื ้นที่ภาคเหนือ
17
จังหวัด
พื ้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร 26
จังหวัด
พื ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
20
จังหวัด
พื ้นที่ภาคใต้
14
จังหวัด

ข้ อมูลจาก : สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

(สานักงาน กปร)

หาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.rdpb.go.th

ค้ นคว้ า รวบรวม เรี ยบเรียงโดย แด่บพุ การี
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ด้ วยฝนและลมที่แรง ทีมจัดงานจึงใช้ เวลานานใน
การจัดตังพระบรมรู
้
ป พานพุ่มดอกไม้ และเครื่ องเสียง คน
โดย ฟ้า บุณยะรัตเวช

ที่มางานมีจานวนไม่มาก และต่างรู้ จกั คุ้นเคยกัน ดีอยู่แล้ ว

ชี วิ ต คนเรานั น้ บางครั ง้ ก็ เหมื อ นจะมี เ รื่ อ งอั น

พวกเราจึงใช้ เวลารอ ให้ เป็ นประโยชน์ ด้ วยการถ่ายรู ปและ

บังเอิญเกิดขึ ้นอย่างไม่คาดคิด จะดีหรื อไม่ดีก็ตามแต่ เมื่อ

คุยกันอย่างสนุกสนาน ฉันและสาวๆราว 7-8 คน ผลัดกัน

เกิดขึ ้นแล้ วบางที ต้ องมานัง่ ฉงนใจว่า มันช่างบังเอิญอะไร

ถ่ า ยรู ป กั บ วิ ว พระอาทิ ต ย์ ต ก ที่ ส ะพาน Rathaus ซึ่ ง

อย่ างนี ้ หรื อว่าเหตุก ารณ์ นัน้ แท้ จ ริ งแล้ ว หาได้ เป็ น เรื่ อ ง

สวยงามมาก จนกระทัง่ “น้ องคิด” หนุ่ม(สาว)น้ อยน่ารัก ผู้

บังเอิญ ไม่ แต่แท้ จริ งมัน ได้ ถูกก าหนดเอาไว้ แล้ ว และยิ่ ง

มีฝีมือในการถ่ายภาพเดินทางมาถึงงาน จึงมาช่วยถ่ายรู ป

เมื่ อ เหตุ ก ารณ์ นั น้ เกี่ ย วข้ องกั บ บุ ค คลส าคั ญ หรื อ

ให้ พ วกเรา น้ องคิด เป็ น คนมี มุข ตลกเยอะมาก และเป็ น

เหตุการณ์ ส าคัญ ฉัน ก็อดคิดไม่ได้ ว่า มันไม่น่าจะใช่เหตุ

ช่างภาพที่มีความสามารถ กากับ จัดนางแบบได้ อย่างสนุก

บังเอิญเลย

ที่สดุ ลีลาในการโบกไม้ โบกมือกากับ ทาให้ พวกเราหัวเราะ

วัน เสาร์ ที่ 11 มิ ถุ น ายน 2559 เวลาหนึ่ งทุ่ ม ตรง

กันตัวโยนตลอดเวลา เรี ยกให้ บรรดาฝรั่ ง ที่ เดินผ่าน ต้ อง

ของสวิตเซอร์ แลนด์ ฉันสวมเสื ้อเหลืองไปถวายพระพรแด่

หยุดดูพวกเรา ยิ่งวันนันเป็
้ นวันที่แข่งฟุตบอลยูโร และเกมส์

พระบาทสมเด็จ พระเจ้ าอยู่หัวเนื่ องในวโรกาสครองราช

การแข่ งขัน ก็ เพิ่ งจบลง ฝรั่ งที่ ก ลับ จากการเชี ย ร์ ฟุต บอล

สมบัติครบ 70 ปี ร่ วมกับคนไทยหลายคนที่อาศัยอยู่ใน

อารมณ์ ค งยังค้ าง มี วิ่งมาเข้ าฉากแจมกับ เราด้ วยอย่ าง

สวิตฯ งานจัดกลางแจ้ งที่สะพานหน้ าศาลากลางเมืองซูริค

สนุกสนาน ฝรั่งที่มามุงดูสาวไทยดูแป๊ บๆแล้ วก็จากไป แต่

อากาศครึ ม้ ลมแรง และฝนโปรย เป็ นละอองเล็กๆ แต่ก็ไม่

มีผ้ ูหญิงฝรั่ งอายุราวคราวคุณป้ า (ของรุ่ นป้าอย่างฉันอีก

หนักหนาเกินไป ที่เราจะถอยหลบเข้ าไปในร่ ม การได้ ถวาย

ที) 2 คนที่ มายื นดูเราอยู่นานแล้ ว แต่ไม่ยอมจากไปเสียที

พระพรตรงจุด นัน้ นอกจากจะเป็ น จุดที่ สวยงาม สมพระ

ยืนตากฝน ดูไปก็ยิม้ ไป แล้ วพูดอะไรกันที่เราไม่ได้ ยิน เรา

เกี ย รติแ ล้ ว ยังเป็ น จุดเด่น ให้ ชาวต่างชาติที่ ผ่ านไปมาได้

ยังแอบนิ นทาว่า ทาไมเขาไม่ไปสักที มาดูอะไรเรานานๆ

เห็ น ก า ร ถ ว า ย ค ว า ม จ ง รั ก ภั ก ดี ข อ ง พ ว ก เร า ต่ อ

แต่เราก็สนุกสนานกันเองเกินกว่าจะสนใจ จนกระทั่งใคร

พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั อย่างสมเกียรติภมู ิ

คนหนึ่งพูดขึ ้นมาว่า น้ องคิดมัวแต่เป็ นช่างภาพ จะไม่มีรูป
ตัวเองเลย มาถ่ายด้ วยกันเถอะ น้ องคิดหันซ้ าย แลขวา
แล้ วโดยที่เราไม่คาดคิด เธอก็ไปลากหนึ่งในคุณป้า มาที่
ขาตังกล้
้ อง แล้ วทาท่าทาง บอกให้ คณ
ุ ป้าช่วยกดชัตเตอร์
ถ่ายรู ปให้ หน่อย ท่าทางน้ องคิดที่เจรจากับคุณป้าเต็มไป
ด้ วยลีลาที่ตลกมาก พวกเราเลยยิ่งหัวเราะกันใหญ่ น้ อง
เห็นว่าพวกเราขา เลยยิ่งปล่อยมุขอีก โดยการไปลากคุณ
ป้ า อี ก คนให้ เข้ ามาถื อ ร่ ม กางให้ กั บ คุ ณ ป้ า อี ก คนที่
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อย่างเมามัน สุดท้ ายเราเกรงใจสองคุณป้า เลยไปเชิญให้

บอกว่ ำ คุณพ่ อเธอทำคลอดให้ เจ้ ำหญิงของฉั นหรื อ ”
แล้ วบทสนทนาอันสุดจะคาดฝั นของเราก็เกิดขึน้ กลางลม

เข้ ามายืนถ่ายรู ปร่ วมกับพวกเรา เพื่อเป็ นที่ระลึก ซึง่ คุณป้า

แรงและละอองฝนเบาๆ ในขณะที่เราทัง้ สองยังยืนอยู่ตรง

ทังสอง
้
ก็ทาตามด้ วยความเต็มใจ ฉันถูกขนาบด้ วยคุณป้า

กลางกลุม่ ใหญ่ของคนมากมาย ความโกลาหลและอากาศ

ทัง้ สอง และท่ า มกลางความวุ่น วาย โกลาหล ของการ

อันแปรปรวน เหมือนกับถูกลบเลือนหายไปจาก ความรู้ สกึ

โพสต์ท่า หัวเราะ และตะโกนคุย แข่งกับแรงลมนัน้ คุณป้า
ทางซ้ ายของฉันก็หนั มาบอกฉันเบาๆว่า “เธอรู้ ไหม เพื่อน

ของฉันโดยสิ ้น โสตประสาทมุ่ งมั่นและได้ ยินแต่เสียงคุณ

ของฉั นที่ ยื น อยู่ ท ำงขวำของเธอน่ ะ คุ ณ พ่ อของเขำ
เป็ นคนทำคลอดลูกสำวของผู้ชำยที่อยู่ในรู ปบนขำตั้ง
นั้น”
“!!!!????!!!!! ..... อะไรนะ เธอว่ ำอะไรนะ....”

คุณ ป้ าเล่า ว่า คุณ พ่ อของเธอเป็ น สูติน ารี แ พทย์

กลายเป็ นช่างภาพจายอม เราถ่ายรู ปกันไป หัวเราะกันไป

ป้าที่กล่าวคาช้ าๆให้ ฟังเท่านัน......
้
ชาวสวิส และได้ ถวายการทาคลอดให้ สมเด็จพระนางเจ้ า
แต่คุณป้าบอกว่าเธอยังเด็กมากในตอนนัน้ จึงไม่แน่ใจว่า
เป็ น ประสูติ ก าลของเจ้ าฟ้ าพระองค์ ไหน รู้ แต่ว่าเป็ น เจ้ า
ห ญิ งไม่ ใ ช่ เ จ้ าชาย เธอบ อก ว่ า คุ ณ พ่ อของเธอชื่ อ
นายแพทย์ Dr. Erich Glatthaar ฉั น คว้ า โทรศัพ ท์ ขึ น้ มา
ถามอากู๋ (กู เกิ ล้ ) เดี๋ย วนัน้ กับ คุณ ป้ า แต่ ไม่พ บภาพคุณ
หมอ เพราะคนสวิ ส ชื่ อซ า้ กัน เยอะ แต่พ อกู เกิ ล้ ดูป ระวัติ
สมเด็จพระเจ้ าลูกเธอทังหมด
้
ฉันกับสุนนั ทา เพื่อนที่ยืนอยู่

ด้ วยความงุนงง และไม่คาดคิด ฉันได้ แต่ถามย้ อนไปอย่าง
นัน้ ในขณะที่หวั ก็คิดตามคาพูดอันสุดจะคาดฝั นทีละคา ...
ผู้ช ายที ่อยู่ ในรู ป บนขาตัง้ ...นัน่ คื อพระบรมฉายาลัก ษณ์
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ...ลูกสาว... ก็พระเจ้าลูก
เธอสักพระองค์ ..สมเด็จพระเทพ..เจ้าฟ้าหญิ งจุฬาภรณ์ ...

ในเหตุการณ์ ด้วยกันก็สรุ ปว่า จากวันเดือนปี และสถานที่
เกิด ต้ องเป็ นทูลกระหม่อมหญิ งอุบลรัตน์ แน่ๆ เราตื่นเต้ น
กันมาก ตอนนัน้ กลุ่มที่ ยืน ถ่ายรู ป กัน เริ่ มขยับ ขยายออก
จากกลุ่ม ฉัน เห็ น คุณ ใจไทย อุป ทู ต ที่ ม าร่ วมงาน จึงรี บ
แนะนาและเล่าเรื่ องให้ ฟัง

ทูลกระหม่อมหญิ งอุบลรัตน์ ... แล้วพ่อของเขาเป็ นคนทา
คลอด... แพทย์ ผู้ถวายการพระประสูติหรื อ... อะไร...งง...
ฉันถามป้าซ ้าไปอีกในขณะที่เพื่อนๆรอบตัวก็ยงั ส่งเสียงดัง
และวุ่นวายกับ การจัดท่า “เธอว่าอะไรนะ...ใครท าคลอด
ใคร” คุณป้าตอบมาเรี ยบๆว่า “เธอถามเพื่ อนฉันเองเถอะ
ให้ เขาเล่าเอง” ฉันหมดความสนใจเพื่อนๆรอบตัวและการ
ถ่ายรู ป ทังๆที
้ ่ยงั ยืนอยู่ตรงกลางกลุ่มใหญ่ หูไม่ได้ ยินอะไร
อย่างอื่นแล้ ว หันไปถามคุณป้าทางขวามือว่า “เพื่อนเธอ
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ฉันติดต่อประสานให้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเบิ ร์น
เก็บข้ อมูลการติดต่อกับคุณหมอมารี แอนน์ ไว้ เพราะนี่คือ
บุคคลที่มีส่วนในประวัติศาสตร์ ของชาติไทย อีกครอบครัว
หนึง่ ที่คนไทยอาจจะไม่เคยรู้
หลังจากนันฉั
้ นมานั่งคิดทบทวนเหตุการณ์ นี่เป็ น
เรื่ องบังเอิญหรื อเปล่า มีโอกาสเท่าไรที่คุณหมอจะกลับมา
เยี่ ย มบ้ านเกิ ด ซู ริ ค ในวัน นั น้ มี โอกาสเท่ า ไรที่ คุ ณ หมอ
อยากได้ ยินเสียงระฆัง และเลือกเดินมาทางนัน้ มีโอกาส
สักเท่ าไรที่ ในช่วงเวลา ไม่กี่ นาที ที่ พ วกเรากาลังจับ กลุ่ม
คุณป้าแนะนาตัวว่าชื่อ ดอกเตอร์ มารี แอนน์ เทา

ถ่ายรู ปกันนัน้ คุณหมอมารี แอนน์ก็ได้ เดินมาเจอกันพอดี มี

เบอร์ (Marianne Tauber) เป็ นจิตแพทย์ และเป็ นชาวซูริค

โอกาสเท่าไรที่อากาศต้ องแปรปรวนและงานต้ องล่าช้ า ทา

แต่ ย้ ายไปอยู่ ล อสแองเจลิ ส มาหลายสิ บ ปี แล้ ว เธอจะ

ให้ ใช้ เวลาที่ ร อ มาถ่ า ยรู ป กัน และมี โอกาสเท่ า ไร ที่ ฉั น

กลับ มาซู ริค ปี ล ะครั ง้ และวันนี อ้ ยากจะได้ ยิ น เสี ย งระฆัง

บังเอิญ ยื น อยู่ ตรงกลางระหว่างคุณ หมอมารี แ อนน์ แ ละ

โบสถ์ กรอสมึนชเตอร์ จึงเดินมาทางนี ้ และได้ มาเห็นพวก

เพื่อนพอดี มีโอกาสเท่าไร...ที่ทุกสิ่งที่กล่าวมานัน้ ประสาน

เราในเสื อ้ เหลื องถ่ ายรู ป อยู่ข้างกับ พระบรมฉายาลัก ษณ์

ลงตัว ถูกที่ ถูกเวลา ถูกกรรม ถูกวาระ....

อย่างบังเอิญ เธอจึงได้ หยุดยืนมองอยู่นานไม่ยอมไปไหน

ฉันได้ คาตอบกับตัวเองว่า โลกนีไ้ ม่มีเรื่ องบังเอิญ

ช่างเป็ นเรื่ องเหลือเชื่อจริ งๆ คุณป้าหมอให้ อิเมล์ฉันไว้ และ

ทุกสิ่งอย่าง ถูกกาหนดสรรค์สร้ างไว้ แล้ ว ให้ เป็ นไปเช่นนัน้

ขอให้ ฉันส่งรู ปไปให้ ด้วย เธอยืนคุยต่ออีกนาน เธอบอกว่า

เมื่อกรรมและวาระเหมาะสม ปั จจัยทุกอย่างก็จะเอื ้อให้ สิ่ง

ช่ างเป็ นเรื่ องน่ าประทับใจ ที่ บังเอิญ มาพบกับพวกเรา

ที่ควรเกิด ได้ เกิด และคนที่เราควรพบได้ พบ ฉันจะไม่มีวนั

และดี ใจที่ ค รอบครั ว ได้ มีส่วนร่ วมในประวัติศาสตร์ ชาติ

ลื ม เหตุ ก ารณ์ นี ต้ ลอดชี วิ ต เหตุ ก ารณ์ ไม่ ค าดฝั น ที่ ถู ก

ไทย หลังจากวันนัน้ ฉันได้ เขียนอิเมล์และส่งรู ปถ่ายไปให้

ก าหนดมาแล้ ว ให้ ฉั น ได้ พ บกั บ บุ ค คลในครอบครั ว ที่ มี

คุณ หมอตามสัญ ญา คุณ หมอส่ งรู ป คุณ พ่ อ สมัย หนุ่ ม ๆ

บทบาทกับพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวอันเป็ นที่รักของ

ขณะผ่าตัดทาคลอดมาให้ ดู และได้ เล่าเรื่ องให้ ฟังเพิ่มเติม

ฉันและปวงชนชาวไทย

ว่า หลังจากวัน นัน้ เธอได้ ไปเยี่ ย มพี่ ส าวซึ่งอายุมากแล้ ว
และพักอยู่ที่บ้านพักคนชรานอกเมืองซูริค ได้ เล่าเหตุการณ์
ที่มาพบพวกเราให้ พี่สาวฟั ง พี่ สาวคุณ หมอ ยืนยันว่าคุณ
หมอเอริ ค เป็ นผู้ถวายการท าคลอดสมเด็จ พระนางเจ้ าฯ
ที่ โลซานน์ และเจ้ าหญิ ง ผู้ มี ป ระสู ติ ก าล ก็ คื อ เจ้ าหญิ ง
พระองค์แรกในรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย

ฟ้า บุณ ยะรัตเวช ผู้อาศัยอยู่เมืองซูริค เขียนหนังสือเป็ นงาน
อ ดิ เ ร ก อ่ า น เ รื่ อ ง เ พิ่ ม เ ติ ม ข อ ง ฟ้ า ไ ด้ ที่ บ ล็ อ ก
www.travellingbeyondsky.com
ห รื อ เ ฟ ส บุ ค
Facebook/travelling beyond sky เที่ยวเหนือฟ้า
Instagram - SkyBeyondSky
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ธรรมะจากพระพ่ อ
โดย โยทะกา

ปี ที่พ่อไปบวช เป็ นปี ที่ฉนั ถูกคนรอบข้ างตังค
้ าถาม
มากที่ สุดว่า “ทาไมพ่ อถึงได้ ไปบวช” ดูชีวิตครอบครั วก็
เป็ นสุขดี พ่อมีเรื่ องทุกข์ใจอะไรหรื อเปล่า ถึงได้ หนีไปบวช
สาหรับคนทัว่ ไปแล้ ว คงไม่ใช่เรื่ องธรรมดาเท่าใดนัก ที่ชาย
ชราอายุเกิ น 70 ปี มีครอบครั วห้ อมล้ อมไปด้ วยลูก หลาน
จะไปถือเพศบรรพชิตเช่นนัน้
ชีวิตพ่อผูกพันกับวัดมาตังแต่
้ เด็กๆ บวชเณรเพื่ อ
เล่าเรี ยนอยู่หลายปี จนถึงเวลา ลาสิกขาออกมาประกอบ
อาชีพและแต่งงานมีครอบครัว ก่อนสึก พ่อไม่อยากสึก จึง
ตังจิ
้ ตอธิษฐานว่า ถ้ าวันใดวันหนึ่งมีชีวิตครอบครัวที่ลงตัว
ลูกหลานเติบโตเลี ้ยงตัวเองได้ ก็จะกลับมาบวชอีกครัง้ กว่า
พ่อจะได้ กลับไปบวชตามที่ตงใจไว้
ั้
ก็ใช้ เวลาหลายสิบปี
ตัง้ แต่ฉั น เติ บ โต ร่ าเรี ย น จนย้ ายไปท างานไกล
บ้ าน ทุกครั ง้ ที่กลับไปเยี่ยมบ้ าน ภาพที่ค้ นุ ตา ยามเช้ ามืด
เมื่อลุกมาเข้ าห้ องน ้า แล้ วต้ องเดินผ่านห้ องครัว คือภาพพ่อ
นัง่ อ่านหนังสือธรรมะ อยู่ที่โต๊ ะกินข้ าว พ่อตื่นเช้ าทุกวัน สิ่ง
แรกที่ทาคือ เสียบปลัก๊ หม้ อหุงข้ าวไฟฟ้าไว้ รอแม่ จากนันก็
้
จะนัง่ อ่านหนังสือ พ่อมีหนังสือธรรมมะหลายเล่มวางอยู่ใน
ตู้ ข้ างโต๊ ะกิ น ข้ าว ไม่ได้ มีแ ต่เพี ย งหนังสื อ แต่มีคัม ภี ร์ใบ
ลานเก่ าๆ อี ก หลายฉบับ บางครั ง้ จะได้ ยิ น พ่ ออ่านออก
เสียงดัง ด้ วยภาษาที่ฉันไม่เข้ าใจ เคยให้ หลานๆ ไปขอให้ ปู่
แปลให้ ฟัง ปู่ ก็จะแปลออกมาเป็ นเรื่ องราวของนิทานชาดก

ได้ อย่างไม่ติดขัด บางเรื่ องราวเป็ นเรื่ องที่พวกเราไม่เคยได้
ยินได้ ฟังมาก่อน
พ่ อ ขออนุ ญ าตแม่ ไ ปบวช รวมทั ง้ ขอพวกเรา
ลูกหลานทุกคนด้ วย พ่อบอกว่าจะบวชแค่พรรษาเดียว ถ้ า
มีใครสักคนคัดค้ านว่าไม่ให้ ไปบวชก็จะไม่ไป เพียรถามอยู่
ถึงสามปี ถึงได้ บวชสมใจ ตอนที่บวชครบพรรษา ฉันถาม
พ่ อว่า จะสึก วัน ไหน พ่ อตอบว่าบวชแล้ วก็ ส นุก สุข สงบ
กว่าเดิม เลยอยากจะขอแม่ และขอลูกหลานบวชต่ออีกสัก
2-3 พรรษา
ปั จจุบันพระพ่อบวชเข้ าพรรษาที่ 4 แล้ ว การบวช
ของพ่อทาให้ สระนา้ รอบวัดมีดอกไม้ บานสะพรั่ง ให้ ญ าติ
โยมได้ เก็บไปบูชาพระ เงินที่ญาติโยมถวายใส่ย่าม พ่อจะ
เอาไปซื ้อต้ นไม้ ซื ้อเครื่ องปั๊ มนา้ ซื ้อปุ๋ ย รวมทังจ้
้ างคนงาน
มาทาสวน ญาติโยมนาต้ นไม้ มาถวาย พระพ่อก็ขยายสวน
ออกไปในที่รกร้ างของวัด
ในด้ านการศึกษาธรรมนัน้ ชันนั
้ กธรรม เอก โท ตรี
พ่อสอบผ่านหมดแล้ ว กาลังศึกษาชันเปรี
้ ยญ ด้ วยการท่อง
ตาราด้ วยสายตาที่มองเห็นเพียงข้ างเดียว
ตาพระพ่อเป็ นต้ อกระจก ไปลอกตาแล้ วมองเห็น
เพียงข้ างเดียว พอลูกๆ จะพาไปผ่าตัด พระพ่อบอกว่าจะ
ผ่า ไปท าไมให้ สิน้ เปลือง และเดือดร้ อนลูก หลาน ตาพ่ อ
เห็นมามากพอแล้ ว ทัง้ สิ่งดี และสิ่งร้ าย ถ้ าจะมองไม่เห็น
อีกต่อไป ก็ไม่เสียดายอะไร หัวเข่าพระพ่อเจ็บมานาน ไป
ตรวจที่ โรงพยาบาล หมอบอกว่ากระดูกหัวเข่าเสื่อมต้ อง
ผ่าตัดเปลี่ยนหัวเข่า พระพ่อก็บอกหมอว่า ไม่เป็ นไรไม่ต้อง
ผ่าหรอก จะดูแลด้ วยยาสมุนไพรบรรเทาปวด ปวดบ้ างเจ็บ
บ้ าง ก็เป็ นไปตามวัย ตามสังขาร ขาใช้ เดินมาทัง้ ชีวิตแล้ ว
ให้ มนั พักบ้ างก็ไม่เป็ นไร ตอนจะตายไม่ต้องตายไปด้ วยหัว
เข่าที่สมประกอบก็ได้
วัน นี ฉ้ ัน โทรศัพ ท์ ข้ ามฟ้ าไปคุย กับ พระพ่ อ ท่ า น
รั บ สายแล้ วก็พูด “โหลๆ นั่นลูกเหรอ สบายดีไหมล่ะลูก ”
พระพ่อกับฉันคุยกันด้ วยภาษาธรรมดา เพราะฉันไม่ถนัด
ภาษาพระ ใช้ ภาษาพระแล้ วรู้ สึกห่างเหิน ยามได้ คุยกัน ก็
คุยกันฉันท์ พ่อลูก พระพ่อจะพูดไปเรื่ อยๆ ท่านไม่ค่อยได้
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ยินเสียงฉันหรอก โทรศัพท์อาจจะเสียงเบา หรื อไม่ หูท่านก็
เริ่ มไม่ดีแล้ ว
ก่อนวางสายทุกครั ง้ ท่านจะให้ ศีลให้ พ ร ให้ พระ
คุ้มครอง ให้ บุญกุศลที่ท่านทา ช่วยปกปั กรั กษาลูกหลาน
วันนี ้ท่านบอกฉันว่า ลูกทาความดีมาตลอด ก็จงทาความดี
ต่อไป ลูกยังมีเวลาทาความดีเหลืออยู่อีก มาก ส่วนพ่อนัน้
เหลือเวลาไม่มากแล้ ว กุศลและคุณความดีจะช่วยปกป้อง
ลูกให้ พ้นภัยอันตราย พ่อแผ่เมตตาและสวดภาวนาให้ ลูก
ทุกวัน ไม่ต้องห่วงพ่อนะลูก พ่อ มาบวชนี่ ลูกหลานก็ดูแล
อย่างดี ตอนลูกๆ ยังเล็กพ่อไม่ได้ ดแู ลดีเท่านี ้หรอก
ตอนที่ฉันวางสายโทรศัพท์ ฉันได้ แต่เถียงพระพ่อ
ในใจว่า ถ้ าดูแ ลเลี ย้ งดูมาไม่ ดี ลูกๆ ของพ่ อจะเป็ น คนดี
ประสบความสาเร็ จเช่นทุกวันนี ้หรื อ
คนเป็ นพ่อแม่ส่วนใหญ่ ต่างปรารถนาจะได้ เกาะ
ชายผ้ าเหลืองของลูกเป็ นบุญ สักครั ง้ ในชี วิต แต่ลูกๆ เช่น
พวกเราได้ อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่กว่านัน้ เพราะเราได้ เกาะชาย
ผ้ าเหลืองของบิดา บุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ท่านทาส่งให้ พวก
เราอยู่ในศีลในธรรม ดาเนินชีวิตอย่างมีสติ “พ่อคะ แม้ ว่า
ลูกคนนี ้ของพ่อจะอยู่ไกลบ้ านเพียงใด ก็ยงั เชื่อมัน่ ในความ
ดี ในบาปบุ ญ เช่ น ที่ พ่ อ สอนพวกเราเสมอ และลูก ก็ จ ะ
ปฏิบัติตามคาที่ พ่อสอนเรื่ อยไป..ความดีไม่ได้ มีไว้ ซื ้อขาย
อยากได้ ก็ให้ ทาเอา แม้ ใครไม่ร้ ู แต่ตวั เรารู้ ”

โดย เปสโลภิกขุ

“พอหมดแต่ละวันพระอาจารย์คิดไหมคะว่า ‘วันนี ้เรามี
วันที่ดี’ ฝรั่งชอบถามว่า How's your day been? หรื อ Did
you have a good day? เหมือนเค้ าให้ ความสาคัญ แล้ วก็
จะประเมินว่ามันดีหรื อไม่ดี เมื่อก่อนคิดว่าเป็ นเรื่ องดีที่เค้ า
ดูตวั เอง รู้ จักตัวเอง และพยายามวางแผนหรื อตื่นเต้ นกับ
วันที่มีแผนดีๆ แต่เดี๋ยวนีร้ ้ ู สึกว่าเหมือนเป็ นการตัดสินหรื อ
ให้ ความสนใจกับมันมากเกิ น ไป พอวันไหนเกิ ดเรื่ องไม่ดี
ขึ ้นมาก็จะซบเซาทังวั
้ น”
การวางแผนเป็ นเรื่ องปกติธรรมดาของมนุษย์ ไม่วา่ จะ
เป็ นคฤหัสถ์ หรื อบรรพชิต หลังจากอาตมาปฏิบัติศาสนกิจ
อยู่ในต่างแดนได้ ระยะหนึ่ ง จึงท าให้ พ บเห็ น การบริ ห าร
กิจการภายในวัดของคณะสงฆ์ ชาวต่างชาติ อาตมาเองก็
รู้ สึกเหมือนกันว่า “ฝรั่ งนี่ ช่างวางแผน” มีทงั ้ แผนระยะสัน้
ระยะกลาง และระยะยาว เช่นวัดป่ าบางแห่งวางแผนการ
ก่อสร้ างไว้ ล่วงหน้ าถึงสามสิบปี ! เหตุปัจจัยที่ส่งผลให้ เป็ น
เช่นนี ้ น่าจะมาจากสภาพแวดล้ อมในต่างประเทศแตกต่าง
จากเมืองไทย ในบ้ านเราถ้ ามีโยมอยากสร้ างกุฏิถวายวัด
สิ่งที่ พระต้ องทาก็เพี ยงแค่ชีต้ าแหน่ง นอกเหนื อจากนัน้ ก็
เป็ นธุระของญาติโยม ไม่ว่าจะเป็ นการจัดหาอุปกรณ์ หรื อ
ช่ างก่ อสร้ าง อาจจะน าแบบแปลนกุฏิ มาให้ เจ้ าอาวาส
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พิ จารณาบ้ าง แต่ส่วนใหญ่ ญ าติโยมก็ รับ งานทัง้ หมดไป
จัดการ

ทว่าวัดป่ าในต่างประเทศท าอย่ างนัน้ ไม่ได้ เพราะมี
กฎหมายเข้ มงวดและงบประมาณจากัด เจ้ าอาวาสต้ อง
ประชุมกับคณะกรรมการของวัด และสถาปนิกด้ วยความ
รอบคอบ หรื อ แม้ แต่ ง านประจ าปี เช่ น ทอดกฐิ น วัด ที่
เมืองไทยจะเลื่อนให้ ช้าหรื อเร็ วกว่ากาหนดก็ได้ เพราะจัด
กั น เองภายในวั ด อี ก ทั ง้ นิ สั ย ยื ด หยุ่ น ของคนไทยก็ มี
มากกว่ า ฝรั่ ง (ภาษาไทยปรากฏวลี ที่ ใช้ แทนค าว่ า
“ยื ด หยุ่ น ” อยู่ เ ป็ นจ านวนมากเช่ น ถ้ อยที ถ้ อยอาศั ย
ออมชอม อะลุ่มอล่วย ผ่อนหนักผ่อนเบา ผ่อนสันผ่
้ อนยาว
เป็ นต้ น) ส่วนวัดป่ าในต่างแดนที่มีขนาดเล็ก เช่น วัดธรรม
ปาละ ต้ องย้ ายไปประกอบพิ ธี ที่ ห อประชุม ในกรุ งเบิ ร์ น
เพ ราะมี ญ าติ โยม ม าร่ วม งาน ราว 300-500 ค น จึ ง
จาเป็ น ต้ องมีก ารวางแผน การบริ ห าร การจัดการ อย่ าง
รัดกุม โดยเฉพาะการจองสถานที่ ล่วงหน้ าข้ ามปี กฐิ นปี นี ้
ยังไม่ทนั เริ่ มเราก็ร้ ู แล้ วว่ากฐิ นปี หน้ าจะตรงกับวันไหน
“วันคืนล่ วงไป บัดนี เ้ รำทำอะไรอยู่” พระพุทธองค์
ทรงพร่ าสอน ให้ พุทธศาสนิกชนพิจารณาเช่นนี ้ นับว่าเป็ น
อุบ ายอัน แยบคาย ส าหรั บ ตรวจสอบการกระท า คาพู ด
หรื อความคิดของตนเอง “ถ้ ำขำดสติ...เรำก็ตงั ้ ใหม่
ถ้ ำรู้ ทัน...เรำก็ไม่ ลืมตัว” พระอุปัชฌาย์ของอาตมา สอน
อย่างนี ้ หากเราพิจารณาบ่อยๆ แล้ วประสบกับเหตุการณ์
ในชีวิตประจาวันไม่ว่าจะเป็ นรัก ชัง หวาน หรื อขมขื่น เราก็
จะไม่ตื่นเต้ นจนเกินเหตุหรื อหม่นเศร้ าจนเกินงาม
เหตุการณ์ ที่ผ่านเข้ ามาในชีวิตของเราแต่ละวันมันก็มี
ทัง้ ดี แ ละไม่ ดี บางครั ง้ เราวางแผนไว้ อ ย่ างละเอี ย ด ทุ ก

กระเบี ยด แต่กลับมีปัจจัยมาเบี่ ยงเบน ไม่ให้ เป็ น ไปตาม
แผน ถ้ า บุ ค คลไม่ มี “อนิ จ จั ง ” หรื อ อุบ ายธรรมะไว้ ป ลุก
ปลอบ เร้ าใจ ก็ ต้ อ งซบเซาเหงาหงอยเป็ น เรื่ อ งธรรมดา
แม้ แต่ชีวิตของชาววัด ก็ต้องประสบกับสถานการณ์ ดงั ว่านี ้
เช่นกัน ในบำงเช้ ำอาตมาวางแผนไว้ ว่า จะออกไปเดินบน
ภูเขาจึงห่ออาหารและเตรี ยมสัมภาระอื่นๆ ขณะกาลังก้ าว
ขาออกจากวัด ก็พบว่าพระอีกรู ปหนึ่งทาเหมือนกัน ก่อน
ช่ วงเวลานี อ้ าตมาเห็ น ญาติโยม 3-4 คน ขมีข มัน เตรี ย ม
อาหารไว้ ถวายพระ อาตมาจึงพิจารณาว่า วัดธรรมปาละมี
พระภิ กษุ สามเณรอยู่จ าพรรษาห้ ารู ป พระรู ป หนึ่งงดฉัน
อาหาร ถ้ าพระสองรู ปออกไปข้ างนอก วันนี ้ก็จะมีพระภิกษุ
สามเณรอยู่ ฉั น อาหารที่ วัด เพี ย งสองรู ป อาตมาเกรงว่ า
ญาติโยมจะเสียความตัง้ ใจ จึงเลื่อนการเดิน ทาง เป็ นวัน
ถัดไป แม้ จะเกิ ดเหตุการณ์ ไม่คาดฝั น แต่อาตมากลับไม่
รู้ สกึ หดหู่ หูหดเลยแม้ แต่น้อย ที่เป็ นเช่นนี ้เนื่องจากว่า
เรื่ องใดยึดมัน่ ถือมัน่ มาก...ก็เป็ นทุกข์มาก
เรื่ องใดยึดมัน่ ถือมัน่ น้ อย...ก็เป็ นทุกข์น้อย
เรื่ องใดไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ ......ก็ไม่เป็ นทุกข์เลย

เปสโลภิกขุ พระภิกษุผ้ เู ชื่อมโยงธรรมะ ศิลปะ และคนหนุม่
สาวเข้ าไว้ ด้วยกัน

ติดตามงานเขียนของเปสโลภิกขุ ได้ ที่
อีบ๊ คุ ส์ www.issuu.com/dhammavalley
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ไม่สนุก ไม่ไปแล้วนะ
โดย ก. ไตรคา

ลูกไม่อยากไปโรงเรี ยน เป็ นอาการที่มกั เกิดขึ ้นเมื่อเริ่ ม
ภาคการศึกษาใหม่ เนื่ องจากต้ องเปลี่ยนการดาเนิ นชี วิต
เคยนอนดึกตื่นสาย ได้ เที่ยวสนุก ว่ายนา้ มีกิจกรรมต่างๆ
กับพ่ อแม่และญาติ กลายเป็ นต้ องตื่นเช้ า ไปโรงเรี ยน มี
การบ้ าน เด็กจะรู้ สึกไม่สนุก แต่จะเป็ นช่วงเวลาสันๆ
้ แล้ ว
พวกเขาจะคื น สู่กิ จวัตรประจาที่ ต้องไปโรงเรี ย น แต่เด็ก
บางคนความกลัวและความกังวลอาจเพิ่มขึ ้น สามารถทา
ให้ เด็กไม่อยากไปโรงเรี ยนได้ ในที่สดุ
ปั ญหาที่ลกู ไม่อยากไปโรงเรี ยนมีหลายสาเหตุ เปลี่ยน
โรงเรี ยน เจ็บป่ วย กังวล กลัวถูกเรี ยกในชัน้ เรี ยน กลัวครู
กลัวเพื่อนแกล้ ง
เมื่อลูกปฏิเสธการไปโรงเรี ยนบ่อยๆ ผู้ปกครองควรคุย
กับเด็ก เพื่อหาสาเหตุร่วมกับครู เพื่อแก้ ปัญหา
ปั ญหาลูกไม่ อยากไปโรงเรี ยน มีลักษณะอย่ างไร
ปวดท้ อง ปวดศรี ษะ คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศรี ษะ
อาการเหล่านีอ้ าจพบได้ ในเด็กที่มีปัญหาสุขภาพอื่นๆ แต่
หากเกิ ด อาการเหล่านี ก้ ับ เด็ก ที่ ไม่อ ยากไปโรงเรี ย น เรา
สังเกตได้ ง่ายๆ เมื่อเด็ก รู้ ว่าจะได้ อยู่บ้ าน อาการจะดีขึน้
เด็กไม่มีไข้ ไม่อาเจียน ไม่ท้องเสีย
สาเหตุท่ ลี ูกไม่ อยากไปโรงเรี ยน
- กลัวสังคมใหม่และประสบการณ์ใหม่
- อาจถูกเพื่อนที่โรงเรี ยนแกล้ ง (Mobbing) ไม่มีเพื่อน
- กลัวครู ไม่ชอบครู
- ไม่ชอบการบ้ าน บางวิชาอาจง่ายเกินไป ทาให้ เด็กเบื่อ
หรื อบางวิชาอาจยากเกินไป ทาให้ เด็กเกิดความกดดัน

- ปั ญหาครอบครัว
การช่วยเหลือและแก้ ไขนันถื
้ อว่ามีความสาคัญมาก เมื่อลูก
ไม่อยากไปโรงเรี ยน หากความรู้ สกึ นี ้เกิดนานเกินไป จะเกิด
ปั ญหากับตัวเด็ก เพราะโรงเรี ยนถือเป็ นสิ่งจาเป็ น เมื่อเด็ก
เกิ ด ความเครี ย ดเกี่ ย วกับ โรงเรี ย น ก็ จ ะส่ งผลกระทบต่ อ
ร่ างกายเด็กได้ เช่น ปวดศรี ษะ ปวดท้ อง คลื่นไส้
จากความเครี ยด จะมีผลทางด้ านจิตใจด้ วย ไม่อยาก
จัดกระเป๋ าไปโรงเรี ยน
ผู้ปกครองจะช่ วยเหลือลูกได้ ดังนี ้
- ขอความช่วยเหลือจากครู
- การลงโทษเด็ก ไม่เป็ นการช่วยอะไร แต่ความรักความ
เข้ าใจ บวกแรงกระตุ้นที่ มีเหตุผล การสนับสนุน จะทาให้
เด็กเกิดความมัน่ ใจ อยากไปโรงเรี ยนอีก
- ควรเปิ ดใจให้ กว้ างรับฟั งความรู้ สกึ ของเด็ก ไม่พูดคุย
เกี่ยวกับปั ญหาของเด็กโดยใช้ เวลานานๆ
- ไม่แสดงอาการขุ่นเคือง ราคาญ หรื อบ่นทุกวัน
ในสวิตฯ ทางโรงเรี ยนมีนักสังคมสงเคราะห์ นักจิ ตวิท ยา
เด็ก และเจ้ าหน้ าที่อื่นๆ คอยให้ คาปรึ กษา เดินหน้ าไปขอ
ความช่วยเหลือได้

ที่มา : What to do when your child refuses to go to
school http://www.health.harvard.edu
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โดย ศักดา บัวลอย

สวัส ดี ค รั บ เพื่ อ นสมาชิ ก จากการที่ ผ มท างาน
อาชี พ ล่ าม ภาษาไทย-เยอรมัน ท าให้ มี โอกาสเป็ น ล่ า ม
ให้ กั บ คุ ณ แม่ ช าวไทย ตามโรงเรี ย นและส านั ก งานให้
คาปรึ กษาอบรมเลี ้ยงดูบุตร บ่อยครั ง้ ผมมีโอกาสได้ อ่าน
ข้ อมูลเกี่ยวกับการให้ คาแนะการเลี ้ยงลูก(สไตล์ฝรั่ง) และ
เห็นว่าน่าสนใจ จึงนามาแปล ให้ คุณแม่ชาวไทยอ่ าน เป็ น
ความรู้ และอาจนาไปปรับใช้ กับวิธีการของคุณแม่ได้ ฉบับ
ที่แล้ วผมได้ นาเรื่ อง อุปกรณ์ สื่อสาร และการใช้ สื่อต่างๆ
การดูแลการบ้ านของลูก และเรื่ องเพศ ในฉบับนีผ้ มจะนา
เรื่ องใดมาบอกต่อนัน้ ติดตามกันได้ เลยครับ

 การดูแลเรื่ องสิ่งเสพติด
เหล้ า บุหรี่ กัญชา และสิ่งเสพติดอื่นๆ นัน้ ล้ วนมีอยู่ในทุก
สังคม ในชีวิตประจาวันของลูก ซึ่งแทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้
เลย ด้ วยเหตุนี ้คุณควรที่จะสอนให้ ลกู ๆของคุณได้ รับรู้ วิธีที่
จะหลีกเลี่ยงและรับมือกับสิ่งเหล่านี ้ได้
คุณคือแบบอย่ างที่ดี
ลูก ของคุณ เลีย บแบบพฤติกรรมการใช้ ส ารเสพติดต่างๆ
จากคุณ และผู้ใหญ่ จากสภาพแวดล้ อมทั่วไป ด้ วยเหตุนี ้
เราควรจะเป็ นแบบอย่างที่ดีให้ กบั เด็กๆ
ขอให้ คุ ณ รู้ เท่ า ทั น มี ข้ อมู ล เรื่ อ งยาเสพติ ด ที่
ทัน สมัย และสามารถน ามาพู ดคุย สอนลูก ได้ สิ่งส าคัญ
ที่ สุ ด คื อ การเปิ ดอกคุ ย กั บ ลู ก คื อ ไม่ ม องมุ ม เดี ย ว
เกี่ยวกับอันตรายและความเสี่ยงต่างๆ (ไม่สอนเชิงเทศนา)

แต่ว่าให้ ตงั ้ ใจฟั งลูก ว่าลูกเรานั น้ มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับ
เรื่ องนี ้อย่างไรบ้ าง
ขอให้ คณ
ุ แสดงจุดยืนของคุณ ว่าสิ่งใดที่คณ
ุ รับได้
และรับไม่ได้ ทาข้ อตกลงกับลูก เกี่ยวเรื่ องการเสพยาเสพ
ติ ด และพู ด คุ ย ตกลงถึ ง ผลร้ ายที่ จ ะตามมา ถ้ าลู ก ไม่
ต้ องการหรื อไม่สามารถปฏิบัติตามข้ อตกลงได้ ขอให้ คุณ
อย่ า ได้ อายกั บ การไปขอค าแนะน าจากส านั ก งานให้
คาปรึ กษาเกี่ยวกับเรื่ องยาเสพติด ถ้ าหากคุณหาทางออก
ด้ วยตนเองไม่ได้
การคุ้มครองเด็ก
กฏหมายคุ้มครองเยาวชน นัน้ ครอบคลุมการปกป้องเด็ก
และเยาวชน จากผลร้ ายของสารเสพติดต่างๆ เช่น เหล้ า
บุหรี่ ยาสูบและสารเสพติดอื่นๆ เพราะว่าสิ่งเสพติดเหล่านี ้
ล้ วนมีผ ลเสี ยต่อการพัฒ นาการเจริ ญ เติบ โตของเยาวชน
ทังสิ
้ ้น
ตัวอย่ าง กฏหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในรัฐเบิร์น
ห้ าม ”จาหน่ าย” หรื อว่ า “ริน” ให้ เด็ก
- แอลกอฮอล์ (ไวน์ เบียร์ เหล้ าองุ่น) แก่เด็กและเยาวชน
อายุต่ากว่า 16 ปี
- เหล้ ากลั่ น (Aperitifs, เหล้ าผสมต่ า งๆ) แก่ เ ด็ ก และ
เยาวชนอายุต่ากว่า 18 ปี
ห้ ามให้ มอบต่ อ หรื อว่ าจาหน่ าย แก่ เด็ก
- บุหรี่ ยาสูบ แก่เยาวชนอายุต่ากว่า 18 ปี
สิ่งต้ องห้ ามและมีโทษ
ห้ ามเสพ ปลูก มีไว้ ครอบครอง หรื อจาหน่าย
กัญชา และสารเสพติดที่มีฤทธิตอ่ ประสาท
ข้ อมูลเพิ่มเติมที่
www.suchtschweiz.ch
 การดูแลเรื่ องการใช้ จ่าย
เด็กควรที่จะเรี ยนรู้ ในการรับผิดชอบการใช้ จ่ายด้ วยตัวเอง
โดยการรู้ ถึ งความต้ อ งการและการแบ่ งสัด ส่ ว นการใช้
จ่ายเงินที่มีอยู่
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ให้ เท่ าไรดี
เงิ น ค่าขนมให้ ลูก ควรจะรวมอยู่ในข้ อตกลงงบประมาณ
ค่าใช้ จ่ายของครอบครัว ตามแผนคาแนะนาเบื ้องต้ น
คือ ต่อระดับ ชัน้ การศึกษาภาคบังคับ ให้ 1 ฟรั งค์ ต่อชัน้
ต่อสัปดาห์ เช่น เด็กเรี ยนอยู่ชนั ้ ประถมที่ 3 ให้ 3 ฟรังค์ต่อ
อาทิตย์ หรื อ 12 ฟรังค์ตอ่ เดือน
ส่ วนลูกวัยรุ่ นนัน้ มีค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัทพ์ มือถือ
ค่าตัว๋ รถต่อเดือน และอื่นๆที่จะต้ องจ่าย คุณสามารถเพิ่ ม
เงินส่วนนี ้ให้ ลกู ได้ ตามความเหมาะสม
แล้ วจะให้ เมื่อไรดี
เริ่ มแรกคุณให้ เงินค่าขนมนี ้แก่ลกู อาทิตย์ละครัง้ ถ้ าหากว่า
ลูกของคุณเริ่ มที่จะเรี ยนรู้ การจัดสรรเงินตามงบที่คณ
ุ ให้ ก็
สามารถจ่ายเงินให้ แก่เด็กเป็ นรายเดือนแทนต่อไปได้
ซือ้ อะไรและทาอะไรได้ บ้าง
คุณควรบอกกับลูกของคุณ ให้ ชัดเจนว่า เงินค่าขนมนี ้ ลูก
นาไปซื ้ออะไรได้ บ้าง และส่วนใดที่พ่อแม่รับผิดชอบ และสิ่ง
ใด ที่ ลู ก ไม่ ค วรใช้ เงิ น ไป จาก ส่ ว น นี ้ เช่ น น าไป ซื อ้
แอลกอฮอล์ หรื อ บุหรี่ ยาสูบ เป็ นต้ น
คุณควรให้ คาแนะนากับลูกว่า ควรจะจัดสรร ปั นส่วน เงิน
ที่ ได้ นี อ้ ย่างไร ให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุดตามความต้ องการ
และเรี ยนรู้ ที่จะเปรี ยบเทียบราคาของสิ่งของเครื่ องใช้
ข้ อมูลเพิ่มเติม และให้ คาแนะนาช่ วยเหลือ
www.budgetberatung.ch

เรื่ องอารมณ์ วิกฤติชีวิต และการฆ่ าตัวตาย
ในวัยรุ่ น
อารมณ์ เศร้ าระดับต่าๆ ไปจนถึงระดับซึมเศร้ ารุ นแรง นัน้
เป็ นอาการโรคทางจิต ที่พบได้ บ่อยในกลุม่ วัยรุ่ น
การฆ่าตัวตายหรื อพยายามฆ่าตัวตายนัน้ เกิดขึ ้น
จากความรู้ สึก ที่ ว่าไม่สามารถรั บ สิ่งท้ าทายและต่อสู้กับ
ชีวิตได้ อารมณ์ เศร้ าและอาการซึมเศร้ า เป็ นสถานภาพตก
อยู่ ใ นสภาวะ ท้ อแท้ หดหู่ อาจมี อ าการสะสมเป็ น
ระยะเวลาหลายๆอาทิตย์ จนกระทัง่ หลายๆเดือน
อาการแสดงออก สังเกตได้ ดังต่ อไปนี ้
- มีอารมณ์เศร้ า หดหู่ ละเหี่ยใจ
- ไม่มีความสนใจ สิ่งใดๆ ทังสิ
้ ้น
- ไม่มีความยินดี ดีใจกับสิ่งใดๆทังสิ
้ ้น
- มองไม่เห็นอนาคต มองโลกแต่ในแง่ร้าย
- การนอนหลับ มีปั ญ หา และ ความอยากอาหาร
เปลี่ยนไป
คิดฆ่ าตัวตาย และพยายามฆ่ าตัวตาย
ความคิดเหล่านี ้ มีความสัมพันธ์ กบั การมีปัญหาทางสภาพ
จิ ต และบ่ อ ยครั ง้ ที่ ลูก ของคุณ เชื่ อว่า ตัวเองไม่ ส ามารถ
รั บ มือกับ ภาระอัน หนัก อึง้ ของชี วิตได้ และมี ความคิ ด ว่า
ชีวิตไม่มีประโยชน์และไร้ ซงึ่ ความหวังใดๆ
พยายามทาร้ ายร่ างกายตัวเอง (กรี ดตัวเอง ดึงเส้ นผม
ใช้ ไฟจีเ้ ผาตัวเอง)
อาการเหล่ า นี ้ ส่ ว นใหญ่ มี ส าเหตุ ม าจาก ความเครี ย ด
รุ นแรง โมโห ลงโทษตัวเอง เนื่องจากพลาดการมีส่วนร่ วม
หรื อ เพราะว่ารู้ สกึ ไม่ยินดี ยินร้ ายกับตัวเอง
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คุ ณ จะปฏิ บั ติ ตั ว อย่ า งไรดี ถ้ า หากลู ก คุ ณ มี อ าการ
เหล่ านี ้
- สิ่งสาคัญที่สดุ คือ คุณสังเกตสัญญาณเตือน ของ
อาการผิดปกติทางด้ านอารมณ์ จิตใจ ของลูก ได้
แต่ เนิ่ น ๆ พู ด คุ ย ยื่ น มื อ ช่ ว ยเหลื อ และติ ด ต่ อ
ผู้เชี่ยวชาญบาบัดแต่เนิ่นๆ
- สอบถามความรู้ สึก ของลูก บ่ อยๆ แสดงออกถึ ง
ความห่วงใย ความกังวลกับสิ่งผิดสังเกตุ หาเวลา
และโอกาสพูดคุยกับลูก
สัญญาณเตือนที่เป็ นไปได้ ของอาการโรคซึมเศร้ า
- รู้ สกึ ท้ อแท้ และเศร้ าบ่อยครัง้ เป็ นระยะเวลานาน
- ไม่มีพลัง หรื อความกระตือรื อร้ น
- ความสามารถลดลงอย่างเห็นได้ ชัด ในเรื่ องการ
เรี ยน หรื อการทางาน
- ไม่มีความสนใจ เฉยเมย กับสิ่งที่ทาอยู่
สัญญาณเตือนที่เป็ นไปได้ อันตราย แสดงอาการคิด
ฆ่ าตัวตาย
- เก็บตัว ถอยตัวออกจากสังคม เพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ
- มีพ ฤติ กรรมทาร้ ายตัวเอง (กรี ดตัว ถอนผม เผา
ไหม้ ตวั เอง)
- มีอาการซึมเศร้ า
- มีความคิด อยู่แต่ในวังวนในเรื่ องของความตาย
(อ่านหนังสือประเภทนี ้ ดูเว็บเกี่ ยวกับความตาย
เขียนพินยั กรรม หรื อ จดหมายลาตาย)
- ส่งสัญญาณจะฆ่าตัวตาย
- ให้ แจกจ่าย สิ่งของที่เคยรัก
ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม และให้ ค าแนะน าช่ ว ยเหลื อ ปั ญหา
ด้ านสุขภาพจิต
- www.psy.ch
- www.feel-ok.ch (ให้ ข้ อ มู ล ก า ร ป้ อ ง กั น แ ก่
ผู้ปกครองและเยาวชน)
- www.tschau.ch (ให้ คาแนะสาหรับเยาวชน)
ข้ อมูลจาก สานักงานสุขภาพ รัฐเบิร์น
Website: www.bernergesundheit.ch

ถามมา ตอบไป
โดย พี่หญิงไทย
หญิงไทยแต่ งงานกับชาวต่ างชาติ ต้ องอดทนถึงเมื่อไร
ถาม : พี่หญิงไทยคะ หนูกบั สามีมีปัญหา มีเรื่ องอะไรเขาก็
ไม่บอก แต่ไปคุยกับพี่สาวของเขา แทนที่จะบอกเรา เวลา
เราคุยกัน ก็มีแต่เรื่ องทะเลาะ ภาษาของหนูก็ไม่ได้ ดีมาก
เขามีงานทา ตาแหน่งสูง เงินเดือนดี ดูแลหนูและลูกที่ยงั
เล็ก เรื่ องกินอยู่ไม่ลาบาก แต่เขาอารมณ์เสียบ่อยมาก
พี่สาวเขาบอกว่าน้ องเขาควรไปปรึกษาหมอเรื่ องอารมณ์
ของเขา เขาก็ไม่ไป หนูทนไม่ไหวแล้ ว อยากจะหย่าค่ะ หนู
จะเริ่ มที่ไหนดี
ตอบ : ใจเย็น ๆค่ะ ก่อ นจะบอกว่าควรเริ่ ม เรื่ องการหย่ า
อย่างไร ขออนุญาตวิเคราะห์วา่ ปั ญหาระหว่างคุณกับสามี
คืออะไรนะคะที่ คุณ บอกว่าเขาอารมณ์ ไม่ดี เมื่อกลับ มา
บ้ าน อาจเพราะมีปัญหาจากที่ทางานไหมคะ ถ้ าหน้ าที่การ
งานสูง ปั ญหาคงมีมากขึ ้น สามีที่กลับมาบ้ านหลังเลิกงาน
คงต้ องการคู่คิ ด หรื อแม้ เพี ย งรั บ ฟั ง ให้ เขาได้ ระบาย ได้
ผ่ อ นคลาย ถ้ าพู ด คุ ย กั บ ภรรยาไม่ ไ ด้ เขาจึ งไปหาและ
พูดคุยกับพี่สาว และเรื่ องที่พี่สาวบอกว่า น้ อ งชายมีอาการ
ทางอารมณ์ที่น่าจะต้ องการความช่วยเหลือจากหมอ น่าจะ
สันนิษฐานได้ ว่า เขาไม่สบาย(ทางจิต) จึงอยากจะแนะนา
ให้ คณ
ุ ให้ ความรักและเมตตาแก่เขามากขึ ้น เพราะอารมณ์
ร้ ายนัน้ เขาคงไม่ได้ ตัง้ ใจ (เพราะอย่างที่ คุณ บอก เขายัง
ดูแ ลความเป็ น อยู่ ข องคุ ณ และลู ก อย่ า งดี ) เมื่ อ ใดที่ เขา
อารมณ์ ไ ม่ ดี คุ ณ ซึ่งสุข ภาพจิ ต ยังเต็ ม ที่ ไม่ ค วรที่ จ ะต่ อ
คาพูด ให้ เขาอารมณ์เสียมากขึ ้น ก็จะเป็ นทางหนึง่ ที่จะช่วย
ลดความขัดแย้ ง เพราะการทะเลาะกัน ต้ องมีสองฝ่ าย ถ้ า
เรานิ่ งเสีย เรื่ องราวก็จะไม่ลุกลาม สามีต้องการความรั ก
ความเข้ าใจ ลองเช่ น นี ้ สั ก พั ก หนึ่ ง ก่ อ นไหมคะ ถ้ า
ความสัมพันธ์ ของคุณ ทัง้ สองดีขึน้ คุณ อาจจะช่วยพูดกับ
เขาเรื่ องการไปปรึ กษาจิตแพทย์ ได้ อีกทางหนึ่ง แต่การจะ
เข้ าใจกันได้ การสื่อภาษาเป็ นเรื่ องสาคัญอันดับหนึ่ง คุณ
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จะเป็ น เพื่ อ นคู่ คิ ด ของสามี ไ ด้ ต้ อ งเข้ าใจทั ง้ ภาษากาย
ภาษาพูด เตรี ยมตัวไว้ เรื่ องการเรี ยนภาษาท้ องถิ่น ย่อมเป็ น
ประโยชน์ ทัง้ ในครอบครั ว การเข้ าใจซึ่งกัน และกัน และ
ต่อไปเมื่อลูกๆ โตขึน้ ก็สามารถดูแลช่วยเหลือลูก ในวัยที่
ต้ องไปโรงเรี ยน อีกด้ วย ที่ต้องแนะนาเช่นนี ้ เพราะเห็นว่า
คุณ ควรเตรี ย มความพร้ อม เพราะการหย่ า คือการที่ คุณ
ต้ องแยกออกไปดูแลตัวเอง และอาจต้ องดูแลลูกด้ วย ให้
เวลาแก่ ตัวเองตอนนี ้ ชั่งน า้ หนัก ระหว่างการอยู่ด้ วยกัน
ต่ อ ไป หรื อ จะออกไปเผชิ ญ ชี วิ ต ด้ วยตนเอง ถ้ าจะอยู่
ด้ วยกัน ก็ต้องมีความอดทน ซึง่ คือ ตัวเราที่ต้องอดทน ดูแล
สามี ให้ เขาผ่านวิกฤติทางจิตใจ เชื่อว่าความอดทนจะช่วย
ประคองชีวิตครอบครัว และเพื่อลูกซึง่ ยังเล็กอยู่
ความรั กจะทาให้ คนมีความอดทนเพิ่มขึ ้น น่าจะ
จริ ง ลองสั ก ระยะหนึ่ ง นะคะ
แล้ ว ถ้ าคิ ด ว่ า ยั ง ต้ อ งการหย่ า
เราก็ยินดีให้ คาปรึ กษาเพิ่มเติม
ค่ะ คืบหน้ าอย่างไร ปรึ กษากัน
ได้ ตลอดเวลาค่ะ
สามี ห นู มี กิ๊ ก ฟ้ องหย่ าได้
ไห ม ค ะ แ ล้ ว ห นู ต้ อ ง ท า
อย่ างไร
ถาม : พี่ ห ญิ ง ไทย ช่ ว ยหนู
นะคะ เราอยู่ ด้ ว ยกั น มา 15
ปี ไม่ มีลูกด้ วยกัน เพราะต่าง
ก็ทางานหนักทังคู
้ ่ ชีวิตมีแต่งานๆๆ หนูเดินทางต่างประเทศ
บ่ อยมาก เพราะมี ธุ รกิ จ ส่วนสามีก็ ท างานระดับ สูง เขา
ติดตามไปไม่ได้ บางครัง้ จึงห่างกัน หนึง่ เดือนที่ผ่านมา เขา
สารภาพว่า เขามีผ้ ูหญิ งใหม่ ทางานเสิร์ฟอยู่ร้านคาราโอ
เกะ แต่ผ้ หู ญิงคนนันก็
้ ไม่ใช่คนโสด ดูซิคะ หนูเสียใจ ร้ องไห้
หนักมาก แต่เราไม่ทะเลาะกันนะคะ เพียงแต่หนูยงั เงียบๆ
ไม่อยากพูดด้ วย หนูคิดจะหย่ากับเขาอย่างเดียว

ตอบ: น่าเห็นใจนะคะ หนูคงเสียใจมาก เหตุการณ์ เพิ่ งจะ
เกิดไม่นานนี ้เอง และที่เขามาสารภาพ เพราะคงทนไม่ไหว
ไม่อยากโกหกเราต่อไป อยากให้ ลองใช้ เวลาอีกนิดนะคะ
ระหว่างนี ล้ องชั่งใจ ระหว่างความรั กที่ มีต่อกัน ยาวนาน
หลายปี เขาต้ องมีความดีกับเราจานวนหนึ่งทีเดียว เดาว่า
คุณและสามี ซึง่ แต่งงานกันมากว่า 15 ปี คงมีอายุเข้ าสู่วยั
กลางคน หลายคู่ เมื่อถึงอายุประมาณนี ้ อาจมีเหตุให้ สามี
ออกไปหาความตื่นเต้ น นอกลู่นอกทาง หลงไปสักพักหนึ่ง
ถ้ าคุณคิดว่าต้ องการได้ สามีคนเดิมกลับคืนมา ยังให้ ความ
รักเขาได้ ให้ อภัยได้ ไม่ตงแง่
ั ้ งอน ไม่พดู ให้ เขาราคาญใจ ให้
เขากลับ เข้ าบ้ านด้ วยความสุข -สงบ การที่ เรากลับ มาดู
ตนเองบ้ าง บางครั ง้ ก็จ าเป็ น เพราะเวลา 15 ปี ที่ ผ่ านมา
เราเปลี่ ยนไปจากเดิม การดูแลสามีอาจกลายเป็ น ความ
เคยชิ น จนเป็ น เฉยชา หรื อไม่ ความสุข ความรั ก
ความศรัทธา เกิดกับเราได้ เมื่อมีความอดทน อ่อน
น้ อม ถ้ าได้ ความรักแล้ ว จะได้ ทุกอย่างจากเขา และ
จะสามารถรั ก ษาครอบครั วไว้ ได้ วัน นี ้ พี่ ห ญิ งไทย
เพ้ อเจ้ อเกิ นความจริ งไปหรื อไม่ แต่เพราะเคยเห็น
ปั ญหาเช่นนี ้ หลายคู่แล้ ว และยินดีกบั เขาที่สามารถ
กลับมาอยู่ด้วยกัน แล้ วยิ่งรักกันมากกว่าเดิม เพราะ
ผ่านประสบการณ์เหล่านี ้ อย่างอดทน ให้ อภัย มีของ
ดี ดี แ ล้ ว ต้ องต่ อ สู้รัก ษาไว้ เพราะถึ งอย่ างไร ตาม
ลั ก ษณะของกิ๊ ก ที่ เล่ า มานั น้ ไม่ มี ส่ ว นไหนที่ จ ะ
เที ย บเท่ า เราได้ เลย วัน นี ข้ ออนุ ญ าต ที่ จ ะยั ง ไม่
แนะนาเรื่ องการแยกหรื อการหย่านะคะ เพราะในมุมมองที่
ได้ จากการพูดคุยกัน คุณ ใจเย็นลงแล้ ว ต้ องการให้ เวลา
ตัวเองในการแก้ ไขปั ญหาเพื่อรักษาครอบครัวไว้ ถึงอย่างไร
พี่หญิงไทยก็พร้ อมเสมอที่จะได้ พดู คุยกับคุณอีก นะคะ
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ปฏิ ทินกิจกรรม
วันอาทิตย์ ท่ ี 11 ธ.ค. 2016
เวลา 09.30 - 16.30 น.
วันอาทิตย์ ท่ ี 21 พ.ค. 2017
เวลา 09.30 -17.30 น.

โครงการเรี ยน “แกะสลัก ผักและผลไม้ กับครู แจง”
โดยคุณบุษยรัตน์ Somapee (ครูแจง)
ที่ Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach
งานประชุมสามัญประจาปี 2017/2560
ที่ Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach

วันอาทิตย์ ท่ ี 3 ก.ย. 2017
เวลา 09.30 -17.30 น.

งานวันครอบครัว ครัง้ ที่ 12
ที่ Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach

.......................................................................................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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การอบรมสัมมนาตามหลักจิตวิทยา โดย แพทย์หญิ งอภิสมัย ศรีรงั สรรค์ และ คณะรวม 5 ท่าน
จาก ศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ
วั นเสาร์ที่ 3 กั นยายน 2016 ที่ วั ดศรีนครินทรวราราม เรื่อง “สื่อรั กในครอบครั ว”
และ “สื่อสารด้วยหั วใจ ทาอย่างไรให้ ลูกรั บฟัง”

วั นอาทิตย์ ที่ 4 กั นยายน 2016 ที่ Pfrundhaus Kirchlindach ในงานวั นครอบครั วครั้ งที่ 11
เรื่อง “สื่อรั กในครอบครั ว” และ “สื่อสารด้วยหั วใจ ทาอย่างไรให้ ลูกรั บฟัง”

วั นที่ 10-11 กั นยายน 2016 ที่ สถานเอกอั ครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
เรื่อง “เรียนรู้การให้ คาปรึกษา และ การสื่อสารกั บคนรอบข้าง”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
เป็นพระมหากษัตริยล์ าดับที่ ๙ แห่งราชวงศ์จกั รี มีพระนามเต็มว่า
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
๕ ธันวาคม ๒๔๗๐ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
ครัง้ หนึง่ เมื่อหม่อมราชวงศ์คกึ ฤทธิ์
ปราโมช กราบบังคมทูลถามพ่อ
หลวงว่า “เคยทรงเหนื่อย ทรงท้ อ
บ้ างหรื อไม่ ” ครัง้ นัน้ ท่านมีพระราช
กระแสตอบว่ า “ความจริงมันหน้ า
ท้ อถอยหรอก บางเรื่ องมันหน้ า
ท้ อถอย แต่ ว่าฉันท้ อไม่ ได้ เพราะ
เดิมพันของเรานั้นสูงเหลือเกิน
เดิมพันของเรานั้นคือบ้ านคือ
เมือง คือความสุขของคนไทยทั่ว
ประเทศ ”
ข้ อมูลจาก ไทยรั ฐ ฉบับ ๖ ธันวาคม ๒๕๓๒

ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร

