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วันที่ 4 กรกฎาคม 2016 คณะกรรมการสมาคมหญงิไทยฯไปให้ความรู้เรื่อง 
”กฎหมายประกันสังคม และ การเตรียมตัวย้ายกลับเมอืงไทย” ทีศู่นย์ซีเนยี 

 

วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2016 สมาคมหญงิไทยฯร่วมงาน “เทศกาลไทย” ที่  
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบร์ิน และ ในงานได้มอบรางวัลจากการประกวดเรียงความ และภาพวาดเนื่องในวันแม่แห่งชาติด้วย 

 
 

  



                                
ห น้ า   3 

 รวงข้าว / ธนัวาคม  2016  

รวงข้าว                    
ปีท่ี 18 ฉบบัเดือนธันวาคม 2559/2016 
 
สมาคมหญิงไทยเพือ่หญิงไทย สวิตเซอร์แลนด์                                       

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 
เฟสบุ๊ค สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย: 

http://www.facebook.com/thaifrauen. swiss 
……………………………………………………… 
คณะกรรมการสมาคมฯ 
ประธาน : จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต 
รองประธาน : กวุลัยา รีเดอร์ 
เหรัญญิก : อรัญญา อดูรี 
ทะเบียน : พรพรรณ เวงเงอร์ 
ประชาสัมพันธ์ : กลัยา ฟิงค์                        
เลขานุการ : ญาณพชั  ดินเน่ 
บรรณาธิการ : กหุลาบ ไทรโพธ์ิภู ่
เว็ปมาสเตอร์ : Dr. Hans Rieder 
ที่ปรึกษา : สมบตัิ มากลัน่ –เรอบิเย  ศกัดา บวัลอย 

 เตือนจิตต์ เยอร์ก 

…………………………………………...... 

บรรณาธิการ:  กหุลาบ ไทรโพธ์ิภู ่  
ฝ่ายศิลป์ : ชนิกา เกียรตินนัทน์ มาร์แชลล์ 
กองบรรณาธิการ : กวุลัยา รีเดอร์  อรัญญา อดูรี  
พิสูจน์อักษร : จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต 
นักเขียน : ก. ไตรค า นกฮกู พี่หญิงไทย  เปสโลภิกข ุสอ่งไทย  
โยทะกา ฟา้ บณุยะรัตเวช  และแดบ่พุการี 
นักแปล : ศกัดา บวัลอย  แมล่ิง 
ขอบคณุภาพปก ภาพประกอบในเลม่จากกเูกิล้ และหลากแหลง่ที่มา  

 
 

 
สารบญั 

เร่ืองจากปก 
15 ธ สถิตในดวงใจไทยทัว่หล้า  
 

เร่ืองจากเมอืงไทย 
5 กลบับ้านคราวนี ้กรุงเทพฯเปล่ียนไป 
 

กฎหมายน่ารู้ 
7 การเดนิทางกบัผู้ เยาว์ 
8 การขอรับเงินชว่ยเหลือ 
10 กฎหมายประกนัสงัคม (ตอนท่ี 1) 
12 อยูแ่บบไมจ่ดทะเบียนสมรส อา่นท่ีน่ี 
 

สรรหามาเล่า 
19 โลกนีไ้มมี่เร่ืองบงัเอิญ 

22 ธรรมะจากพระพอ่ 
 

สขุภาพกาย ใจ 
23 วนันี ้วนัหน้า วนัไหน   
 

สาระน่ารู้ 
25 ไมส่นกุ ไมไ่ปแล้วนะ  

26 เลีย้งลกูสไตล์คนสวิส 
 

หญิงไทย 
4 บทบรรณาธิการ และ สารจากประธาน 
28 ถามมา ตอบไป   
30 ปฏิทินกิจกรรม

 
 

 
 

http://www.thaifrauenverein.ch/
mailto:vorstand@thaifrauenverein.ch
http://www.facebook.com/
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บทบรรณาธิการ 
สวสัดีคะ่ท่านผู้อา่นท่ีรัก  

 

รวงข้าวฉบับวันพ่อแห่งชาติปีนี ้เป็นฉบับท่ียาก
มาก ด้วยว่าสิ่ งท่ีตัง้ใจไว้ มีอันต้องปลี่ยนแปลงแบบ
กระทันหัน บวกกับความโศกเศร้าท่ีเกิดขึน้ แบบไม่ทันตัง้
ตวั ส าหรับความสญูเสียครัง้ย่ิงใหญ่นี ้แต่เพราะเป็นลกูพ่อ
หลวง จึงรู้ว่าอะไรควรท า สิ่งไหนควรปล่อย แล้วเดินตาม
รอยพ่อหลวงสอนตอ่ไป  

ดิฉัน ในห น้าท่ีบ รรณ าธิการ เป็น ปี ท่ีสี่  ต้ อง
ขอขอบคุณ พวกเราคณะท างานทุกท่าน ท่ีทุ่มเทแรงกาย 
แรงใจ กบัทุกฉบบัท่ีผ่านมา และมีความมุง่มัน่มาก ส าหรับ
ฉบบันี ้ด้วยเราหวงัจะให้เป็นฉบบัแห่งความทรงจ านัน่เอง 

ฉบับนีเ้ราได้นักเขียนหน้าใหม่ มาเป็นก าลงัเสริม 
นัน่คือเราได้รับความกรุณาจาก รศ.ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ 
อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ มาเล่าเร่ืองการเดินทางในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ให้เราได้เตรียมตัวส าหรับการกลับบ้านครัง้
ต่อไป และได้รับความเมตตาจากท่านเปสโลภิกขุ ท่ีให้
ข้อคิดพวกเราว่า “ถ้าไม่อยากเป็นทุกข์ ก็อย่าไปยึดมัน่ถือ
มัน่นกัเลย“  

กฏหมายน่า รู้  ฉบับ นี น้่ าสนใจส าห รับใครท่ี
เดินทางกบัเด็กๆ ต้องติดตามอา่นกนันะคะ ส่วนหวัข้ออื่นๆ
ก็น่าสนใจไมแ่พ้กนั  

ส าหรับใครท่ีสนใจเรียน “แกะสลกั ผักและผลไม้
กบัครูแจง” ดวูนัเวลาได้ท่ีหน้าสดุท้าย แล้วสมคัรกนัเข้ามา
ได้นะคะ กิจกรรมดีๆแบบนี ้ไมค่วรพลาดนะคะ...... 

 

กหุลาบ ไทรโพธ์ิภู่ (saipopoo@gmx.ch) 

 

 
 
 
สารจากประธาน 

 
“ ส ำ นั ก พ ร ะ ร ำ ช วั ง แ ถ ล ง ก ำ ร ณ์ 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลำธิเบศร รำมำธิบดีจักรีนฤบดินทร สยำมินท
รำธิรำชบรมนำถบพิตร เสด็จสวรรคตแล้ว ด้วยพระ
อำกำรสงบ วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลำคม พุทธศักรำช 
2559 เวลำ 15 นำฬิกำ 52 นำที สิริพระชนมพรรษำ    
ปีที ่89”  

ข่าวนี ้สร้างความโศรกเศร้าเสียใจอย่างย่ิงแก่พวก
เรา เหลา่พสกนิกรชาวไทยทัว่โลก  

ในฐานะท่ีเราเป็นคนไทย แม้จะจากบ้านเกิดมา
แสนไกล แต่เราทุกคนยังร าลึกถึงบุญคุณแผ่นดินเกิด 
แผ่นดินไทย ร าลึกถึงความโชคดีท่ีได้เกิดใต้ร่มพระบารมี 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ  ทรงเป็น
พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงงานหนักท่ีสุดในโลก ตามพระราช
ปณิธาน “เพ่ือประโยชน์สขุแห่งมหาชนชาวสยาม”  ตลอด 
70 ปี ท่ีเสดจ็เถลิงถวลัยราชสมบตัิ (9 มิถนุายน พ.ศ. 2489 
ถงึ 9 มิถนุายน พ.ศ. 2559)  

การแสดงความจงรักภกัดีตอ่พระองค์ท่านนัน้ เรา
สามารถท าได้ตลอดเวลา โดยการปฏิบัติตามพระราช
ปณิธาน แม้เราจะท าได้เพียงเลก็น้อย เช่น การเป็นคนดีใน
สงัคม ช่วยเหลือผู้ อื่นตามก าลังความสามารถ น้อมเกล้า
น้ อ ม ก ระห ม่ อ ม ถ วาย เป็ น พ ระ ราชกุ ศ ล  แ ด่ อ ง ค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัในพระบรมโกศ  เท่านีก้็เป็น
มงคลย่ิงใหญ่ตอ่ชีวิตของพวกเราแล้ว 

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคณุหาท่ีสดุมิได้  

ข้าพระพุทธเจ้า สมาคมหญิงไทยเพ่ือหญิงไทย 
สวิตเซอร์แลนด์ 
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สวัสดี ค รับ เพ่ื อนคน ไทย ท่ี พั ก อาศัยอยู่ ใน
สวิตเซอร์แลนด์ ช่วงนีเ้ข้าใกล้ฤดูหนาวแล้ว ระมัดระวัง
สขุภาพด้วยนะครับ ส าหรับท่านท่ีวางแผนจะกลบัไปเท่ียว
ประเทศไทยในช่วงนี ้ผมก็อยากจะอัพเดทข่าวสารการ
เดินทางในกรุงเทพ  ให้ฟังซะหน่อยนะครับ รับรองครับ 
กลบับ้านคราวนี ้การเดินทางในกรุงเทพ จะสะดวกสบาย 
มากกว่าเดิม โดยเฉพาะชาวฝ่ังธนบุรี นนทบุรี บางบัวทอง 
และพุทธมณฑล เพราะในช่วงปีนี ้มีทางรถไฟ MRT สาย

สีม่วง เร่ิมเปิดให้ใช้งาน พร้อมๆ กับทางด่วนศรีรัช ส่วน
ตอ่ขยาย ก็ได้เปิดการใช้งานเช่นกนัในช่วงเดือนสิงหาคมท่ี
ผ่านมา มาลองดูกนัครับว่ากรุงเทพของเราจะเป็นอย่างไร
กนับ้าง 

ขอเร่ิมท่ีรถไฟฟ้าสายสีม่วงก่อนดีกว่า รถไฟฟ้า
สายสีม่วงเร่ิมต้นที่  สถานีคลองบางไผ่ ซึ่งอยู่บนถนน
กาญจนาภิเษกฝ่ังตะวนัตก (ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี) บริเวณ
ใกล้ๆปากทางเข้าวดัลาดปลา
ดุก ทางเดินรถผ่าน 16 สถานี 
เช่น เซ็นทรัลเวสต์เกท (บาง
ใหญ่) ท่าอิฐ สะพานพระนั่ง
เกล้า ศูน ย์ราชการนนทบุ รี 
แ ย ก แ ค ร า ย  ก ร ะ ท ร ว ง
สาธารณสุข วงษ์สว่าง และ
สิ น้ สุ ด ท่ี ส ถ านี เต าปู น  ใน
อนาคตอันใกล้ก็จะเช่ือมต่อ
กบัสถานีบางซื่อ (ปัจจุบนัยงัมี
บริการรถรับส่งระหว่างสถานี และยังไม่แนะน าส าหรับผู้
เดินทางท่ีมีกระเป๋าใบใหญ่ ) ซึ่งท่ีสถานีบางซื่อนี  ้เรา
สามารถเดินทางไปยังจุดอื่นๆ ของกรุงเทพฯ  ได้อย่าง
ง่ายดาย เช่น  เซ็นท รัลลาดพ ร้าว รัชดาภิ เษก  อโศก 
คลองเตย สามย่าน หวัล าโพง เป็นต้น หรือแม้แตจ่ะ 

โดย สอ่งไทย 
 

เช่ือมต่อการเดินทางกบัโครงข่ายรถไฟฟ้า BTS เพ่ือไปยงั
อนสุาวรีย์ชยัฯ สยาม สีลม สาทร ท่าพระ ก็สามารถท าได้ 
อย่างสะดวกรวดเร็ว ค่าบริการเร่ิมต้นท่ี 14 บาท และ 42 
บาท ส าหรับการเดินทางตลอดเส้นทาง ซึ่งนับว่าคุ้ มค่า
อย่างมาก เพราะใช้เวลาจากต้นทางถึงปลายทางเพียง 35 
นาทีเท่านัน้ นอกจากนีโ้ครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงยังได้
จดัเตรียมอาคารจอดรถยนต์ (Park and Ride) ไว้ 4 จุดใน
ด้านชานเมือง ได้แก่ ท่ีสถานีคลองบางไผ่ สถานีบางใหญ่ 
สถานีท่าอิฐ และสถานีแยกนนทบุรี1 ผู้ ท่ีสนใจศึกษา
เส้นทางสามารถตรวจสอบการให้บริการได้ตาม Link นี ้
http://www.mrta-purpleline.com 
  

รถ ไฟฟ้ าสายสี ม่ วงถู กคาดว่า  จะสามารถ
ให้บริการแก่ประชาชนท่ีสญัจรไปมา เข้าออกระหว่างชาน
เมืองด้านตะวันตกและกรุงเทพชัน้ ใน  ได้ประมาณ 
200,000 คนตอ่วนั  

 

เป็นอย่างไรบ้างครับ สนุกกับการเดินทางด้วย
รถไฟฟ้า MRT มัย๊ครับ ท่านที่เป็นชาวสุพรรณบุรี หรือ

ชาวนครปฐมฝ่ังบางเลน และก าแพงแสน ตอนนีท้่าน
สามารถ ลงเคร่ืองบินท่ีสุวรรณภูมิ ขึน้ Airport Rail Link 
ตอ่รถไฟใต้ดินที่มกักะสนัไปบางซื่อ จากบางซื่อตอ่รถไฟฟ้า

กลับบ้านคราวนี.้.กรุงเทพจะเปล่ียนไป 
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สายสีม่วง ไปสุดสถานีท่ีคลองบางไผ่ เพ่ือให้คนท่ีมารับ 
สามารถรับเพ่ือนสมาชิกโดยไม่ต้องฝ่าการจราจรเข้าและ
ออกผ่านกรุงเทพชัน้ในอีกตอ่ไป..........  

อย่างไรก็ตามเพ่ือนสมาชิกครับ ในการเดินทาง
เช่ือมต่อระหว่างเปลี่ยนขบวนรถไฟฟ้าในกรุงเทพ ก็ยังไม่
สะดวกสบายเท่าท่ีควรนัก ท่านท่ีมีกระเป๋าใบใหญ่ๆ ก็คง
ต้องใช้บริการรถยนต์ต่อไป ...... คงยงัอีกไกล กวา่จะท าได้
อย่างสวิตเซอร์แลนด์นะครับ  

  

เอาล่ะครับ ลองมาดทูางด่วนศรีรัชส่วนต่อขยาย 
ท่ีเพ่ิงเปิดบริการในเดือนสิงหาท่ีผ่านมาบ้าง ทางดว่นสายนี ้
เร่ิมต้นที่หน้าขนส่งหมอชิต  เมื่อขึน้ทางด่วนนีท่ี้หน้า
ขนส่งหมอชิต ก็สามารถว่ิงไปลงปลายทาง ได้ถึงถนน
กาญจนาภิเษก บริเวณถนนบรมราชชนนี โดยจะมุง่หน้าไป
ทางบางแค นครปฐม หรือจะเวียนย้อนมาทางบางบวัทอง
ก็ได้ โดยระหว่างนัน้ก็มีทางขึน้ลงเช่ือมต่ออีกหลายด่าน
ด้วยกนัเช่น จดุตอ่เช่ือมถนนราชพฤกษ์ จดุตอ่เช่ือมถนน 
สิรินธร จดุต่อเช่ือมถนนจรัญสนิทวงศ์ จุดต่อเช่ือมหน้าการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสุดท้ายท่ีจุดต่อเช่ือม
บริเวณสะพานพระราม 6 ค่าผ่านด่านเท่ากันตลอดทัง้
เส้นทางคือ 50 บาท ทางด่วนเส้นนี ้เช่ือมต่อชาวฝ่ังธนฯ 

กับฝ่ังกรุงเทพได้อย่างแท้จริง ลองหลับตานึกถึงการ
เดินทางจากย่านบางแคมาขึน้รถทวัร์ท่ีหมอชิตดสูิครับ     
โอ้โห นกึทางกนัสยดสยองเลยใช่มัย๊ครับ ผ่านสะพานสาทร 
งี ้หรือจะมาทางสะพานซงัฮี ้ล้วนแต่ต้องผ่านการจราจรใน
เมืองอนัแสนวุ่นวายทัง้สิน้.......... จากนีไ้ป คนอยู่แถวบาง
แค สามารถขับรถย้อนมาทางถนนบรมราชชนนี ขึน้ทาง
ด่วนท่ีน่ี แล้วว่ิงจนสุดทางเป็นระยะทางบนทางด่วน 16.7 
กม ก็สามารถถงึท่ีหมายได้โดยไว ในทางกลบักนั ท่านท่ี 

 

ท างานแถวๆ สะพานควาย สนามเป้า เมื่อเลิกงานแล้วต้อง
กลบับ้านท่ีถนนพุทธมณฑล ก็จะใช้เวลาลดลงไปมากกว่า
คร่ึงเลยทีเดียว......  

กลบับ้านคราวนีล้องใช้เส้นทางใหม่ๆ  ขึน้รถลงเรือ
ดูนะครับ เจอกันใหม่ตอนรถไฟฟ้าสายสีน า้เงินเปิด
ให้บริการนะครับ ผมจะพาไปตะลยุเยาวราชกนัครับ  
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โดย ก. ไตรค า 

Vollmacht (D), procuration (F) การให้อ านาจ 
หรือ การอนุญาต นับว่าเป็นเร่ืองใหม่ ส าหรับท่านท่ีต้อง
เดินทางกบัเดก็ เพราะเจ้าหน้าท่ี check in ของสายการบิน 
มีสิทธ์ิท่ีจะถามท่านได้ ในกรณีท่ีแม่เดินทางกับลูก น่ีลูก
คุณหรือ แล้วพ่อเด็กล่ะ พ่อของเดก็ยินยอมและเห็นด้วย
ไหม ถ้าเจ้าหน้าท่ีสงสยั เขาจะถามหา Vollmacht น่ีแหละ 
อย่าคิดวา่เขาท าเกินเหต ุเร่ืองมากจริง  

ถ้ า เ จ้ า ห น้ า ท่ี ส า ย ก า ร บิ น  ต้ อ ง ก า ร 
Reisevollmacht พร้อมลายเซ็นของบิดาเด็ก พร้อมส าเนา
บัต รป ระจ าตัวของพ่ อ  และส า เน าใบ เกิดของเด็ ก 
โดยเฉพาะถ้าลูกและแม่ใช้คนละนามสกุล หรือเด็กท่ี
เดินทางกับบุคคลท่ีไม่ใช่พ่อแม่ ต้องมีใบอนุญาตให้
เดินทางได้ 

เจ้าหน้าท่ีประชาสมัพนัธ์ ของสายการบินสวิส  

Mr. Florian Flämig บอกวา่ ประเทศท่ีเคร่งครัดมาก ได้แก่ 
อเมริกา คานาดา บราซิล และอาฟริกาใต้ สายการบิน
ต่างๆ ต้องรับผิดชอบให้มีเอกสารครบถ้วน ตามกฎหมาย
ของประเทศท่ีผู้ โดยสารจะเดินทางไป ไม่เช่นนัน้เขาจะ
ไม่ให้เข้าประเทศ สายการบินต้องรับผิดชอบขนผู้ โดยสาร
กลบั (ใครอยากขาดทนุละ่)  

จริงๆแล้ว ถ้าไม่มีใบอนุญาตยินยอม เขาคงไม่ให้
ขึน้เคร่ือง โปรดอย่าถาม ว่ากฎนีเ้ร่ิมเม่ือไร ให้ไปถาม
ประเทศเหล่านัน้ เพราะเขาไมไ่ด้เร่ิมพร้อมกนั 
อย่าต าหนิประเทศสวิตฯของเรานะ เน่ืองจากต้องให้ความ
ร่วมมือ ในการป้องกันการลักพาเด็ก แต่ละปีก็เพ่ิมขึน้

เร่ือยๆ ไปจดัการประเทศท่ีขอเอกสารการอนุญาตเดินทาง
นัน่ดีกวา่ 
การตามหาเด็กๆท่ีถูกลักพาตัว ยุ่งยากมาก เป็นการร่วม
ท างานระหวา่งประเทศ สงสารเดก็ 
ใครบ้างที่ ต้องถือใบอนุญาตให้เดินทางกับเด็กเป็น
ลายลักษณ์อักษร ได้แก่ 

-      - พ่อหรือแม ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ท่ีเดินทางกบัลกู 

-      - ผู้ ใหญ่ท่ีไมใ่ช่พ่อแมเ่ดินทางกบัเดก็  

- Reisevollmacht ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
- - ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่ ส าเนาบัตรประจ าตัว เบอร์โทรศัพท์ 

ของพ่อหรือแม่ซึ่งไม่ได้เดนิทางไปด้วย 
- - ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่ ของผู้ เดินทางไปกับเด็ก (ในกรณีเขา

ไมใ่ช่พ่อหรือแม)่ 

- - หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ บัตรประจ าตัว (ID) 
ของเดก็ 

- - ระยะเวลาเร่ิมตัง้แต่วนัเดินทาง ไปไหนบ้าง รวมทัง้เลขท่ี
ของเท่ียวบิน  

- - ในกรณีฉุกเฉินหรือเด็กป่วย อนุญาตให้ผู้ เดินทางกบัเด็ก 
พาเดก็ไปพบแพทย์เพ่ือรับการรักษา 

ต้องมีโนตารี เซ็นชื่อรับรองเอกสารไหม 

- พ่อและแมต้่องเซน็เอกสารร่วมกนั อย่าลืมเขียนวนัท่ีด้วย 

- บางประเทศ ต้องโนตารี เซ็น รับรองเอกสารด้วย เช่น 
ประเทศอาฟริกาใต้ 

ข้อแนะน าเม่ือต้องเดนิทาง 

 ก่อนเดินทางไปประเทศท่ีเราไม่รู้จกั กรุณาเข้าไป
อ่าน เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสวิตฯ
ด้วย 

 ถามสายการบินล่วงหน้า ไม่ใช่ไปถึงเช็คอิน แล้ว
ถาม จะไมท่นัการณ์แน่นอนคะ่ 

มีหลายประเทศนะคะ ท่ี ขอ Reisevollmacht เช่น ใน
ตะวนัออกกลาง อเมริกาใต้  
ถ้าเราเตรียมเอกสารพร้อม เขาขอดอูะไร ควกัให้ดเูลย  
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Mr. Stefan Oberlin ต ารวจของรัฐซู ริค บอกว่าต ารวจ
สนามบินอาจจะถาม ท่านท่ีเดินทางกับเด็ก หรือถาม
พูดคุยกับเด็กโดยตรงเลย โดยเฉพาะแม่และเด็กคนละ
นามสกลุ  
มีคนบ่นเยอะวา่ต ารวจ ไมป่ระกาศให้สาธารณะชนรู้  
ต ารวจบอกว่า ประกาศแล้ว ใน Facebook  ของต ารวจ
รัฐซูริค เมื่อวันท่ี 6 กรกฏาคม 2016 กรุณาพากันเข้าไป
อา่นด้วย อย่าเพ่ิงโวย  
ต่อไปจะเดินทางไปเท่ียวกับลูกๆ ขอให้ถามสายการบิน
ด้วย เพราะในตัว๋ไมไ่ด้เขียนไว้ วา่น่ีลกูฉนั 
ขอให้เดินทางอย่างราบร่ืนนะคะ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อบุคคลใดขัดสน 
และขาดแคลนในการด ารงชีพ  บุคคลนัน้ มีสิทธ์ิขอความ 
ช่วยเหลือจากหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ของรัฐท่ีตน 
อาศัยอยู่ หรือท่ีคนไทยชอบเรียกกันว่า ขอให้หลวงช่วย   
จดุประสงค์ท่ีแท้จริงของหน่วยงานสงัคมสงเคราะห์ คือการ
ให้บุคคลสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ดังนัน้ การเข้าพบ
เจ้าหน้าท่ีสงัคมสงเคราะห์ ตลอดจน การย่ืนเร่ืองขอความ
ช่วยเหลือขอรับเงินนนัน้ อาจจะไมใ่ช่ เร่ืองท่ีสนกุนกั เพราะ
จะมีขัน้ตอนด าเนินการ การน า เอกสารต่างๆมาแสดง  ซึ่ง
เป็นหน้าท่ีของผู้ ท่ี รับเงินช่วยเหลือ จะต้องรับทราบและ
ปฏิบตัิตามท่ีก าหนดไว้    
ใครมีสิ ท ธิขอความช่วยเหลือจากหน่ วยงานสังคม 
สงเคราะห์   

 รายได้ทัง้หมดน้อยกว่ามาตรฐานความเป็นอยู่ 
ขัน้ต ่า ท่ีแตล่ะรัฐก าหนดไว้  

 เป็นผู้ ไมมี่ทรัพย์สิน    
ผู้ ยังศึกษาวิชาชีพขัน้ต้น ไม่มีสิทธิขอเงินช่วยเหลือจาก
หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ เป็นหน้าท่ีของพ่อแม่ท่ีต้อง
สงเคราะห์บุตร หรือต้องขอเงินทุนการศึกษา  หรือท างาน
หารายได้เสริม     

ขอบเขตการช่วยเหลือ   
จ านวนเงินช่วยเหลือสวสัดิการสงัคมสงเคราะห์ ขึน้อยู่กบั 
 รัฐท่ีอยู่อาศยั 

ขอเชิญท่านที่สนใจ ร่วมโครงการ 
"เรียนแกะสลัก ผักและผลไม้ กับครูแจง" 

           เพ่ือเสริมสร้างความสามารถที่มีอยู่ ให้รู้รอบด้านมากยิง่ขึน้  

กิจกรรมนีจ้ะจดัใน 
วันที่ 11 ธันวาคม 2016 เวลา 09.30 -16.30 น. 

ที่ Pfrundhaus Kirchlindach 
ครูผู้สอน คือ คุณครูบุษยรัตน์ Somapee (ครูแจง) 

สนใจสมคัรได้ที่ E-Mail: vorstand@thaifrauenverein.ch 
Tel. +41 79 649 34 32 

 

mailto:vorstand@thaifrauenverein.ch
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 รายได้ขัน้ต ่ารายบุคคล หรือครอบครัว ท่ีแต่ละรัฐ
ก าหนดไว้ โดยค านวนจากความจ าเป็น ในการ
ด าเนินชีวิตขัน้พืน้ฐาน คือ    

 บ้านท่ีอยู่อาศยั  

 อาหาร  

 เคร่ืองดื่ม และยาสบู 

 เคร่ืองนุ่งห่มและรองเท้า   

 พลงังานต่างๆท่ีใช้ในท่ีอยู่อาศยั เช่น ไฟฟ้า แก๊ส 
เป็นต้น แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ี เก่ียวกับท่ีอยู่
อาศยั เช่น คา่บริการสว่นกลาง 

  คา่ใช้จ่ายในการท าความสะอาดท่ีพกั เช่น น า้ยา
ท าความสะอาด ถงุขยะ เป็นต้น   

 ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสระผม และยารักษา
โรค   

 คา่โดยสารสาธารณะ ค่าบ ารุงรักษา ยานพาหนะ
สว่นตวั เช่น จกัรยาน เป็นต้น 

 ค่าโทรศพัท์ และไปรษณีย์  ค่าธรรมเนียมการรับ
โทรทัศน์ วิทยุ และสิ่งตีพิมพ์ รวมทัง้ความบนัเทิง
ตา่งๆ 

 คา่ตดัผม คา่ดแูลรักษาเลบ็ เป็นต้น   

 ข อ ง ใ ช้ ส่ ว น ตั ว ต่ า ง ๆ  เช่ น  เค ร่ื อ ง เ ขี ย น 
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น      
 

หนีส้ินหรือใบส่ังจ่ายเงนิที่คุณยังค้างช าระ  
หน่วยงานให้ความช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์ ไม่รับจ่าย 
หนีส้ินหรือใบสัง่จ่ายเงินท่ีคณุติดค้างอยู่ แต่ขอให้คณุแจ้ง
ต่อเจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับหนีส้ินหรือเงินท่ี ค้างช าระดังกล่าว 
และคุณสามารถขอค าแนะน าปรึกษา จากเจ้าหน้าท่ี เพ่ือ
แก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึน้ หรือก่อนท่ี จะถกูฟ้องร้อง   
เงินช่วยเหลือสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ไม่สามารถ
น าไปใช้ช าระหนีส้ิน หรือน าไปค า้ประกนั ได้   
 

  
 

สิทธิ และ หน้าที่ของผู้รับเงนิสังคมสงเคราะห์ 
สิทธิ คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานสังคม 
สงเคราะห์ ต่อเมื่อเจ้าหน้าท่ีได้พิจารณาจากหลักฐาน 
ตา่งๆ และลงความเห็นวา่ คณุเป็นบุคคลท่ีต้องได้รับ ความ
ช่วยเหลือ   

 

หน้าที่    คุณต้องรายงานเจ้าหน้าท่ี สังคมสงเคราะห์ 
เก่ียวกับสถานภาพส่วนตัว และสถานะด้านการเงิน ตาม
ความเป็นจริง   หากมีการเปลี่ยนแปลง ก็ต้องแจ้งให้
เจ้าหน้าท่ีทราบ เช่น การเปลี่ยนงาน  การย้ายท่ีอย่อูาศัย 
หรือการได้มาของทรัพย์สินอื่นๆ  ต้องมาพบเจ้าหน้าท่ี ตาม
เวลานัดหมายทุกครัง้ด้วยตนเอง  คุณต้องคืนเงินให้
หน่วยงานสังคมสงเคราะห์  ในกรณีท่ีหน่วยงานจ่ายเงิน
ส ารองให้คณุก่อน  เช่น เงินค่าเลีย้งดจูากสามีท่ีได้รับล่าช้า 
หรือ เงินเดือนท่ีได้รับย้อนหลงัเป็นต้น   
ไม่ใช้ค าพูดหยาบคาย หรือข่มขู่ เจ้าหน้าท่ีพนักงานสงัคม
สงเคราะห์     
ชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตพ านัก ประเภท B และ C 
สามารถย่ืนขอเงินสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ได้  ซึ่ง 
ระยะเวลา และจ านวนเงิน ท่ีได้รับความช่วยเหลือ  จะมี 
ผลต่อการพิจารณา การต่อใบอนุญาตพ านกั และมีผลต่อ
การย่ืนเร่ือง ขอให้คูส่มรสและบตุรติดตามครอบครัว มาอยู่
ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์    
ท่ี มา : Kantonaler  Sozialhilfe Merkblatt จากแผ่นพับ
สมาคมหญิงไทยเพ่ือหญิงไทย 2011 
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 โดย นกฮกู                                    
บญัญตัิกฎหมายประกนัสงัคม ในสวิตเซอร์แลนด์ 

เร่ิมใช้มาตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2490 / ค.ศ. 1947 นั่นคือมีมาได้
ประมาณ 70  ปีแล้ว กฎหมายนีม้ีขึน้ เพ่ือให้ประชากรทุก
ระดบั ทุกช่วงอาย ุมีความเป็นอยู่สขุสบายพอประมาณ ใน
ยามมีปัญหาในด้านการเงิน ฉะนัน้เมื่อเร่ิมท างานเลีย้งชีพ
ได้ ก็บัญญัติส่งเสริมให้มีการออมทรัพย์ เพ่ือสะสมไว้ใช้
เม่ือถึงวยัเกษียณอายุ ให้มีความเป็นอยู่อย่างสขุสบายเท่า
เทียมกบัครัง้ท่ียงัอยู่ในวยัท างาน  

ส าหรับสมาชิกของหญิงไทยเพ่ือหญิงไทย คง
คุ้นเคยกบัระบบประกนัสงัคมดี ซึง่เราได้รวบรวมโดยย่อไว้ 
ในหนงัสือคู่มือการด ารงชีวิตในสวิตเซอร์แลนด์ “เส้นทางสู่
ส วิ ต เซ อ ร์ แ ล น ด์ ”  ใน บ ท ท่ี  9  หั ว ข้ อ  “ก ฎ ห ม าย
ประกนัสงัคม”  หน้าท่ี 116  หนงัสือคูม่ือฯ ฉบบันี ้จดัท าขึน้
ในโอกาสที่สมาคมฯก่อตัง้ครบรอบ 16 ปี (พ.ศ. 2558/ค.ศ. 
2015) เนือ้หาในคูม่ือฯ เป็นข้อกฎหมายสวิส ท่ีพงึทราบ ทัง้
สิทธิและหน้าท่ี เพ่ือการใช้ชีวิตในประเทศนีอ้ย่างมีคุณค่า 
มีศกัด์ิศรี  

ถึงอย่างไร ข้อมูลในหนังสือคู่มือฯ เป็นเพียง 
ข้อความโดยย่อ และข้อมูลบางอย่างอาจเปลี่ยนแปลง 
ตามบัญญัติกฎหมายซึ่งรัฐบาลได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตามกาลเวลา ส าหรับกฎหมายประกันสงัคมก็เช่นกนั เช่น
จ านวน เงิน  ในการจ่ายค่าประกันสังคม การรับ เงิน
สวสัดิการ เป็นต้น กลบัมาท่ีระบบประกนัสงัคม อีกครัง้ ใน
สวิตเซอร์แลนด์เรียกระบบนีว้า่ “ระบบ 3 เสา” ส าหรับฉบบั  
นี ้ขอเลา่เร่ือง  เสาท่ี 1 

 
 
         
 
เสาที่  1 เป็นระบบการประกันและคุ้มครองประชากรชาว
สวิส และผู้ อยู่อาศัยในสวิตฯ ทุกคน ให้ได้มีความเป็นอยู่
ตามมาตรฐาน ท่ี รัฐก าหนด การประกัน นี ้ รัฐ เป็นผู้
รับประกนั ดแูลผู้สงูวยั ผู้ทุพพลภาพซึ่งไม่สามารถท างาน 
รวมถงึการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวกรณีท่ีพ่อหรือแมถ่ึง
แก่ความตาย ประกอบด้วย  

- การประกันสวัสดิการผู้ สูงอายุ   (AHV, AVS, 
AVS) * 

- การประกนัผู้ทพุพลภาพ (IV, AI, AI) * 
- การประกันเงินทดแทนเงินเดือน (ในระหว่างท่ี

ต้องไปเป็นทหาร หรือลาคลอด) (EO, APG, 
IPG)* 

- การประกันเงินช่วยเหลือ (กรณีรายได้น้อยกว่า
เงินเลีย้งชีพขัน้ต ่า มีสิทธิรับเงินสงัคมสงเคราะห์) 
(EL, PC, PC) * 

(หมายเหตุ   * ดูค าย่อและค าบรรยาย ภาษาเยอรมัน 
ฝร่ังเศส และอิตาลี ในหนงัสือคูม่ือฯ) 
กฎหมายนีบ้ังคับใช้กับทุกคนท่ีอาศัยในสวิตฯ บังคับ
อย่างไร ?  
รัฐจัดตัง้กองทุนสวสัดิการผู้ สูงอายุ เพ่ือดูแลการรับ -จ่าย 
เงินในกองทนุ  
รายได้รัฐมาจากไหน?  
ประชากรทุกคนท่ีมีอายุครบ 17 ปี จนถึงอายุครบเกษียณ 
มีหน้าท่ีจ่ายเงินประกันเสาท่ี 1 เข้ากองทุนฯ โดยอาศัย
หลัก “ผู้อยู่ในวัยท างานดูแลผู้สูงวัย” 

- กรณีท างานเป็นลูกจ้าง ลกูจ้างต้องจ่าย 1  สว่น 
(5.125% ของเงินเดือน) แล้วนายจ้างจ่ายให้ 1 
ส่วน (5.125% ของเงินเดือน)  รวมกัน 10.25% 
ของเงินเดือน น าเงินสง่เข้ากองทนุฯ  
(ข้อมลู 1.1.2016) 
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ประเภทเงนิ
ประกัน 

ลูกจ้าง
จ่าย 

นายจ้าง
จ่าย 

รวม 

AHV, AVS, AVS 4.200% 4.200% 8.40% 

IV, AI, AI 0.700% 0.700% 1.40% 

EO, APG, IPG 0.225% 0.225% 0.45% 

รวม 5.125% 5.125% 10.25% 

เราในฐานะลูกจ้าง ให้สังเกตุใบเงินเดือนท่ีได้ รับ ว่า
นายจ้าง แจงรายละเอียดในการหักเงินเดือนของเรา 
อย่างไร เพ่ือประโยชน์ของตนเองนะคะ   

- กรณีท างานส่วนตัว ต้องจ่ายรวม 9.65% ของ
รายได้ (ข้อมลู 1.1.2016) 

- กรณีไม่ท างาน เช่นแม่บ้าน พ่อบ้าน ถ้าคู่สมรส
ท างานและจ่ายเบีย้ประกันมากกว่าสองเท่าของ
เบีย้ประกันขัน้ต ่า (ขัน้ต ่า เท่ากับ 478 สวิสฟรังค์ 
ต่อปี)  คือ จ านวน 956 สวิสฟรังค์ ต่อปี (ข้อมูล 
1.1.2016) นั่นคื อคู่ สมรสได้จ่ ายเบี ย้ประกัน
ครอบคลมุการจ่ายให้แก่แมบ้่านและพ่อบ้านแล้ว 

ดังนัน้ พวกเราหลายคน จึงไม่รู้ตวั ไม่เคยทราบว่าตนเอง
ได้จ่ายเบีย้ประกนัเสาท่ี 1 นี ้ผ่านทางคูส่มรส  
ถึงอย่างไร ถ้าผู้ ใดไม่ท างาน และไม่มีคู่สมรส ด้วยเหตผุล
ใดก็ตาม และยังไม่ครบอายุเกษียณ (เช่นย้ายไปอยู่
เมืองไทย เป็นต้น) ให้ติดต่อกองทุนสวัสดิการผู้สูงวัย 
เพ่ือขอจ่ายเงินประกันฯ และรักษาสิทธิ การรับเงินหลัง
เกษียณ ซึง่ในการจ่ายเงินประกนัฯ ทางกองทนุจะคิดขัน้ต ่า
เพียง 478 สวิสฟรังค์ต่อปี หรือคิดค านวนเป็นสัดส่วนกับ
ทรัพย์สินซึง่แจ้งไว้ในใบก ากบัภาษี  
ท่ีแนะน าเช่นนี ้จะได้ชีแ้จงตอ่ไปวา่ มีผลประโยชน์อย่างไร  
สิทธิประโยชน์ในการรับเงนิประกันสวัสดกิาร 

- กรณีครบอายุเกษียณ  เมื่อผู้ หญิงอายุ 64 ปี 
ผู้ชายครบ 65 ปี  

- กรณีก าพร้า จะได้รับเงินช่วยเหลือ จนถึงอาย ุ
18 ปีหรือจนกวา่จะจบวิชาชีพ แต่อายไุมเ่กิน25 ปี 

- กรณีเป็นม่าย  
- กรณีทุพพลภาพ 

ส าหรับผู้เกษียณอายุ จ านวนท่ีจะได้รับ จะค านวนจาก
จ านวนเงินประกันท่ีได้จ่ายขณะท างาน และจ านวนปีท่ี
จ่ายเงินประกนั รัฐก าหนดเงินท่ีจ่ายให้ผู้สงูอายุ(โสด) 
(ต่อเดือน) ขัน้ต ่า 1,175 สวิสฟรังค์ และสูงสุด 2,350 
สวิสฟรังค์ (ข้อมูล 1.1.2016) ส่วนคู่สมรสจะได้รับเพียง 
150% (ไมใ่ช่ 2 เท่าหรือ 200%)คือขัน้ต ่า 2,350 สวิสฟรังค์ 
และสงูสดุ 3,525 สวิสฟรังค์ 

เงนิที่รัฐต้องจ่าย ผู้สูงอายุ 
เงนิเดือนผู้สูงอายุ  เสาที่ 1  

AHV (1. Säule) 
เงนิเดือน 

ขัน้ต ่า ส าหรับคนโสด 1'175 

สงูสดุ ส าหรับคนโสด 2'350 

ขัน้ต ่า ส าหรับคู่สมรส 2'350 

สงูสดุ ส าหรับคนคู่สมรส 3‘525 
 

ข้อก าหนด ในการจะได้รับเงินผู้ สูงอายุสูงสุด คือ ผู้หญิง
ต้องจ่ายเงินประกันครบ 44 ปี และผู้ ชาย จ่ายครบ 45 ปี 
น่ันคือ ท างานจ่ายเงินประกนัตัง้แต่อายุ 21 ปี จนถึง 64 ปี 
หรือ 65 ปี และต้องมีรายได้เฉลี่ย 84,600 สวิสฟรังค์ต่อปี 
นัน่คือ เราจะต้องมีรายได้เฉลี่ย 7,050 สวิสฟรังค์ต่อเดือน 
จงึจะได้รับเงินผู้สงูอายขุัน้สงูสดุนัน้ 
ถ้าจ่ายไม่ครบปีตามก าหนดนี  ้จะถูกหักเงินท่ีควรได้รับ 
ตามจ านวนปีท่ีขาดหายไป ปีละ 2.3% หรือส าหรับบางคน
ท่ีขอเกษียณล่วงหน้าก่อนวัย คือเมื่ออายุ 62 ปี (หญิง) 
หรือ 63 ปี (ชาย) จะถูกหักเงินอีก 6.8% ต่อปี เช่นนีแ้ล้ว 
เงินเดือนผู้สงูอายขุองเราจะเหลือเท่าไร จะพอใช้ไหมเอย่  
ด้วยเหตุนี ้จงึต้องมีการประกนัสงัคม เสาท่ี 2  และเสาท่ี 3  
มารองรับ เพ่ือการออมเงินให้เพียงพอใช้จ่ายในวยัสนธยา 
(โปรดติดตาม ฉบบัตอ่ไป) 
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อยู่แบบไม่จดทะเบียนสมรส 
อ่านท่ีน่ี... 

การอยู่กินกันโดยมิได้จดทะเบียนสมรส หรือท่ี
เรียกว่า Ehe light นัน้ ในทางกฎหมายสวิส ยังไม่ถือว่า
เป็นสถานะภาพท่ีมั่นคงของชีวิตคู่ แม้ว่าในท่ีประชุมของ
รัฐสภาจะเปลี่ยนกฏเกณฑ์ใหม่ส าหรับคู่ชีวิตท่ีไม่ได้สมรส
ให้ดีขึน้กว่าเดิม แต่ก็ยงัไม่ได้ก าหนดเป็นตวับทกฎหมายท่ี
ชดัเจนแบบในฝร่ังเศส การที่รัฐสภายงัไมไ่ด้ก าหนดออกมา
อย่างชัดเจนจึงยังมีความเข้าใจผิด ส าหรับคู่ชีวิตท่ีไม่ได้
สมรสอยู่หลายประการ ขอยกหวัข้อสดุฮิตท่ีเข้าใจผิดเร่ือง
การใช้ชีวิตคู่โดยไมไ่ด้สมรสมาให้อ่าน พร้อมข้อแนะน าเพ่ือ
ป้องกนัไมใ่ห้เกิดปัญหานะคะ 
 

 1. การอยู่ กินโดยไม่ได้สมรส  สามารถจด
ทะเบียนคู่ครองได้ และเมื่อจดทะเบียนแล้ว คู่จดทะเบียน
จะเป็นผู้ ได้รับมรดกของอีกฝ่ายเช่นเดียวกบัคูส่มรสทัว่ไป 
ข้อนีมี้ส่วนถูกเพียงคร่ึงเดียว  คู่ท่ีจะจดทะเบียนคู่ครอง
ได้คือ คู่ท่ีเป็นคู่รักร่วมเพศเท่านัน้ เรียกว่า การจดทะเบียน
คู่ครองเพศเดียวกัน โดยทางกฎหมายคู่รักเพศเดียวกัน ท่ี
จดทะเบียนกัน จะเป็นผู้ ได้รับมรดกเช่นเดียวกับคู่สมรส
ทั่วไป แต่คู่รักต่างเพศที่ไม่จดทะเบียนสมรสกัน เร่ือง
การรับมรดกจะไมไ่ด้มีผลบงัคบัใช้โดยอตัโนมตัิ 
ข้อแนะน า ใส่ช่ือของคู่ท่ีอยู่กินกันในพินัยกรรมหรือใน
หนังสือสัญญาผู้ รับมรดก และตรวจสอบเพ่ิมเติมใน
กรมธรรม์ประกนัชีวิตให้ครบถ้วน 
 

 2. คู่ที่ใช้ชีวิตอยู่กินกันอย่างน้อย 5 ปี หรือเม่ือ
มีบุตรร่วมกนั หากฝ่ายใดฝ่ายหนึง่เสียชีวิต ฝ่ายท่ีมีชีวิตอยู่
จะเป็นผู้ ท่ีได้รับเงินบ านาญ 
ข้อนี ้มี ส่วนถูกเพียงคร่ึงเดียว   ส าหรับคู่ ท่ี ไม่ได้จด
ทะเบียนสมรสกัน กฎหมายไม่ได้ระบุไว้เช่นนัน้ เมื่อเกิด
กรณี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต กองทุนเงินบ านาญ  มี
อิสระในการจดัการกบัเงินบ านาญตามข้อก าหนดดงันี ้
- ให้คูท่ี่อยู่กินกนัมาอย่างน้อย 5 ปี 
- ใช้เลีย้งดบูตุรท่ีเกิดร่วมกนั  
ทัง้นีจ้ะเป็นไปตามท่ีผู้ตายเคยได้ให้ความช่วยเหลือ ดูแล 
โดยกองทุนเงินบ านาญ มีสิทธ์ิจัดการได้ ภายใต้เง่ือนไขท่ี
กองทนุก าหนด 
ข้อแนะน า ควรตรวจสอบเร่ืองเงินบ านาญว่า ในกรณีท่ี
เสียชีวิตนัน้ มีข้อจ ากัดอย่างไร ควรจะได้รับเท่าใด และมี
ข้อควรระวงัอย่างไร 
 3. เม่ือแยกทางกัน ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีดูแลครอบครัว 
และดแูลเร่ืองภายในบ้าน จะได้รับเงินบ านาญคร่ึงหนึง่ของ
ฝ่ายท่ีออกไปท างานมีรายได้ 
เข้าใจผิด กรณีนี ้คู่ท่ีแยกกนัไม่สามารถท่ีจะตกลงกนัเอง
ได้ การท าเช่นนัน้ได้ ในกรณีคู่สมรสที่ถกูต้องตามกฎหมาย
ท่ีหย่าขาดจากกนั หรือคูท่ี่ท าสญัญาตอ่กนัเท่านัน้  
ข้อแนะน า สามารถระบุเป็นลายลกัษณ์อกัษร ในสญัญา
การอยู่กิน เร่ืองการยินยอมจ่ายคา่สินไหมทดแทนได้ 
 

 4. คู่ที่ ฝ่ายชายมีลูกติด และลูกติดเป็นผู้ มีสิทธ์ิ
รับมรดก ควรท าพินยักรรมให้ฝ่ายหญิงมีสิทธิพ านกัอยู่ในท่ี
ของเขาได้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะในกรณีท่ีไมเ่หลือสินทรัพย์
อื่นแล้ว 
ถูกเพียงคร่ึงเดียว แม้พินัยกรรม ระบุให้มีสิทธิพ านัก แต่
สิทธิพ านักนี ้สามารถประเมินค่าเป็นเงินฟรังค์ได้ และมี
บ่อยครัง้ ท่ีมีการน ามูลค่านี ้ไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิง
เร่ืองการรับมรดก ผู้ ท่ี มีบุตรซึ่งมีสิทธ์ิรับมรดก เขาจะมี
ทรัพย์สินสว่นตนเหลือเพียง 25 เปอร์เซน็ต์เท่านัน้ 
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เช่น ถ้าทรัพย์สินรวมอสงัหาริมทรัพย์ท่ีผู้ตายทิง้ไว้ มีมลูค่า 
400,000 ฟรังค์ บตุรจะเรียกร้องได้ 75 เปอร์เซน็ต์จากยอด
ดงักลา่วโดยได้มลูคา่ 300,000 ฟรังค์  
ถ้าสิทธิพ านกัอาศยัมีมลูค่ามากกว่ามลูค่าทรัพย์สินท่ีเหลือ 
100,000 ฟรังค์ ฝ่ายหญิงต้องจ่ายค่าทดแทนให้บุตรผู้นัน้ 
หรือลดสิทธิของการพ านกัลง 
ข้อแนะน า ส าหรับบุตรของผู้ตายท่ีบรรลุนิติภาวะแล้ว ผู้
ได้สิทธิพ านกั ควรพูดคยุตกลงกนักบับุตรของผู้ตาย โดยมี
รายละเอียดระบุในสญัญาการรับมรดกอย่างชดัเจน กรณี
ท่ีไม่สามารถท าเช่นนัน้ได้ ขอให้ฝ่ายหญิงมั่นใจว่ามีเงิน
เพียงพอในการจ่ายคา่ทดแทน โดยใช้เงินบ านาญ หรือจาก
เงินประกนัชีวิต 
 5. คู่ที่อยู่กินโดยไม่ได้สมรส ไม่ต้องช่วยเหลือ
ด้านการเงินแก่อีกฝ่าย เม่ือเกิดกรณีขัดสนหรือเกิดปัญหา 
สงัคมสงเคราะห์จะเป็นผู้ช่วยเหลือเอง 
ถูกเพียงคร่ึงเดียว หลังการอยู่กินร่วมกัน 2 ปีหรือก่อน
หน้านัน้ หากทัง้คู่มีบุตร รายได้ของทัง้คู่  จะต้องน ามา
รวมกัน ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดว่า การได้รับความช่วยเหลือ
จากสงัคมสงเคราะห์นัน้จะลดลง หรือไมไ่ด้รับเลย 
ข้อแนะน า ควรพูดคุยตกลงกับคู่ของตน ในเร่ืองการให้
ความช่วยเหลือด้านการเงิน หรืออย่างน้อยท่ีสุด ก็ควร
แยกกนัใช้ชีวิต 
 6. การเลีย้งดูหลังการหย่าร้างจะสิน้สุดลง 
หากอดีตภรรยาอยู่กินกบัคูชี่วิตใหมเ่กิน 5 ปี 
ถูกเพียงคร่ึงเดียว  การจ่ายค่าเลีย้งดขูองอดีตสามี
จะสิน้สดุโดยอตัโนมตัิ ก็ต่อเม่ือมีการตกลงกนัในการหย่า
ไว้เช่นนัน้ หากไม่มีข้อตกกนัไว้ ฝ่ายชายจะยกเลิกการจ่าย
ค่าเลีย้งดไูด้  หากฝ่ายหญิงยอมรับให้เป็นเช่นนัน้ หรือเม่ือ
ศาลตดัสินให้ยกเลิก 
ข้อแนะน า ทางท่ีดีท่ีสดุ ควรตกลงในสญัญาการหย่าไว้ให้
เรียบร้อยว่า มีความประสงค์จะจ่ายค่าเลีย้งดูในกรณีใด 
หรือตกลงเป็นลายลกัษณ์อักษร กับอดีตภรรยา ว่าจะงด
เว้นการเลีย้งดู การพึ่งทนายเพ่ือเรียกร้อง ขอแก้ไขในศาล
นัน้ไมส่ามารถกระท าได้ 

 7. ผู้ที่แยกทางกันกับคู่ที่อยู่กินกันมานานจะ
ได้รับค่าเลีย้งดู 
เป็นการเข้าใจผิด ไมม่ีข้อกฎหมายท่ีระบุไว้วา่ต้องจ่ายค่า
เลีย้งดหูลงัการแยกทาง 
ข้อแนะน า ควรตกลงกบัคู่ของตนให้จ่าย โดยความสมคัร
ใจ ทางท่ีดีท่ีสดุ คือ ท าสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 8. ฝ่ายหญิงที่ เคยผ่านการหย่าร้าง และยัง
ได้รับค่าเลีย้งดจูากสามีเก่า หากมาอยู่กินกบัคู่ใหม่ โดยไม่
ต้องการสูญเสียการเลีย้งดูเดิม สามารถหลีกเลี่ยงการ
ลงทะเบียน ระบุสถานท่ีพ านัก ว่าอยู่ร่วมกันกับคู่ใหม่ได้ 
โดยใช้ท่ีอยู่อย่างเป็นทางการที่บ้านพ่อแม่ 
เข้าใจผิด เล่ห์เหลี่ยมแบบนัน้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ เพราะผล
ไม่ได้ขึน้อยู่กบัการใช้ท่ีอยู่ ท่ีใด แตข่ึน้อยู่กบัว่า ทัง้คู่อาศัย
อยู่ที่ใดเป็นหลัก 
ข้อแนะน า ตกลงกนัล่วงหน้า เร่ืองข้อผูกมดัในการเลีย้งด ู
โดยอีกฝ่ายต้องจ่ายค่าเลีย้งดู ไม่ว่าจะอยู่กินกับคู่ใหม่
หรือไม่ หรืออีกวิธีหนึ่งท่ีท าได้ คือ ใช้ชีวิตแยกกันเป็นสอง
ครัวเรือนกบัคูใ่หม ่
 9. เม่ือกองบังคับคดียดึรายได้จากหนีส้ินที่อีก
ฝ่ายก่อไว้ อีกฝ่ายหน่ึงต้องช่วยจ่ายด้วย 
เข้าใจผิด รายได้หรือทรัพย์สิน ท่ีไม่ใช่ของผู้ก่อหนีโ้ดยตรง
จะไมส่ามารถยดึไปได้ 
ข้อแนะน า แม้ว่าเงินของเราจะไม่ถูกแตะต้อง แต่ฝ่าย
เร่งรัดหนีส้ิน ก็อาจจะก่อความยุ่งยากให้เราได้ จึงควร
ปรึกษาผู้ ท่ีมีความรู้ด้านหนีส้ิน้แตเ่น่ินๆ 
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 10. คู่ที่ อยู่ กินกันหลายปี  และดูแลกันไป
จนถึงวันสิน้ชีวิต  ในทางกฎหมายสามารถเรียกร้อง
คา่เสียหายผ่านทางพ่ีน้องผู้ ท่ีได้รับมรดกได้ 
ถูกเพียงบางส่วน จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ ได้รับ
มรดกได้ ในกรณีที่มีการตกลงกันไว้กับผู้ เสียชีวิต หรือมี
ระบไุว้ในพินยักรรมเท่านัน้ 
ข้อแนะน า ผู้ ท่ีคาดหวังว่าจะได้ค่าเสียหายหรือค่า
เสียเวลา ควรจะท าสญัญาไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร กบัคู่ท่ี
อยู่ กิ น กันมา มิ ฉ ะนั้นผู้ ไ ด้ รับม รดก มีสิ ท ธ์ิ จะจ่ าย
ค่าเสียหายอย่างอิสระ โดยเปรียบเทียบจากค่าใช้จ่ายขัน้
ต ่า หากวา่ใช้คนนอกดแูลผู้ เสียชีวิต 
  

เร่ืองหนังสือสัญญาการอยู่ ร่วมกัน โดยไม่ได้
สมรสนัน้ ขึน้อยู่กบัข้อตกลงของแต่ละบุคคล และข้อตกลง
ของแต่ละคู่ ไม่มี ข้อก าหนดกฎเกณฑ์ท่ีตายตัว ความ
สมเหตุสมผล และความเหมาะสมนัน้ขึน้อยู่กับค าถาม
เหลา่นี ้
*ค่าใช้จ่ายในบ้าน  
เราจะช่วยกนัจ่ายอย่างไร? 
*งานบ้าน  ใครท าอะไร? จะชดเชยให้คนท่ีท างานบ้าน
มากกวา่อย่างไร? 
 
 
 
 

*บัญชีทรัพย์สิน 
อะไร ของใคร? เม่ือแยกทางกนัไป ทรัพย์สินท่ีได้มาร่วมกนั
จะจดัแบ่งอย่างไร? 
*ความช่วยเหลือเม่ือแยกทางกัน 
เมื่อแยกกันแล้วควรช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่ฝ่ายท่ี
ล าบากกวา่หรือไม?่ 
*ที่พักอาศัย 
เม่ือแยกกันแล้ว ใครจะเป็นคนท่ีได้รับอนุญาตให้อาศยัอยู่
ในท่ีพักท่ีเคยอยู่ร่วมกัน? มีข้อก าหนดในการยกเลิกหรือ
ย้ายออกอย่างไร? 
*ทรัพย์สิน 
เม่ือแยกทางกนั ควรได้รับทรัพย์สินเท่าเทียมกนัหรือไม่? 
 แม่ลิ งหวังเป็นอย่างย่ิงว่า  บทความท่ีแม่ลิ ง 
พยายามแปล มาให้เพ่ือนๆ สมาชิก ท่ีตอนนีอ้าจมีบางคน
ก าลงัอยู่ในสถานการณ์เดียวกันนี ้จะได้ท าความเข้าใจใน
ตวับทกฏหมายกนันะคะ..... 
 
ท่ีมา www.beobachter.ch 
แปลและเรียบเรียง โดย แมล่ิง  
 
 

 
 

http://www.beobachter.ch/


                                
ห น้ า   15 

 รวงข้าว / ธนัวาคม  2016  

 

ธ สถติ ในดวงใจไทยทั่วหล้า 
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ธ สถิตในดวงใจไทยทัว่หล้า นิจนิรนัดร 
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“การท างานใดๆ ไมว่า่เลก็ ใหญ่ ง่าย ยาก ถ้าหยอ่นจากความเพียรแล้ว ยากทีจ่ะให้ส าเร็จเรียบร้อยทนัเวลาได้ และเมื่อใดพลงั
ของความเพียรเกิดขึน้ เมื่อนัน้การงานทัง้หลายก็ส าเร็จได้โดยงา่ยและรวดเร็ว” 
(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร แก่ผูส้ าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ๒๑ มิถนุายน ๒๕๒๒) 

 
“...อปุสรรคส าคญัของการท างานคือความท้อถอยและความหวัน่เกรงตอ่อิทธิพลตา่งๆซึง่เป็นเหตบุัน่ทอนความสามารถในตน
กบัความเทีย่งตรงตอ่หน้าที่อยา่งร้ายกาจ จงึต้องระมดัระวงัควบคมุสติ และรักษาความสจุริตเป็นธรรมไว้ให้ได้ตลอดเวลา...” 
(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบีแ่ละปริญญาบตัรนกัเรียนนายร้อยต ารวจ ณ อาคารใหม่สวนอมัพร ๑๘ เมษายน ๒๕๓๒) 

 
“...ตา่งคนตา่งมีหน้าที่ แตก็่ไมไ่ด้หมายความวา่ท าเฉพาะหน้าที่เทา่นัน้ เพราะวา่ถ้าคนใดท าหน้าทีเ่ฉพาะของตวัโดยไมม่องไม่
แลคนอื่น งานก็ด าเนินไปไมไ่ด้ เพราะเหตวุา่งานทกุงานจะต้องพาดพิงกนัต้องเก่ียวโยงกนั ฉะนัน้แตล่ะคนต้องมีความรู้ถึงงาน
ของผู้อื่นแล้วชว่ยกนัท า...” 
(พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ คณะบคุคลต่างๆทีเ่ข้าเฝา้ฯเนือ่งในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธนัวาคม ๒๕๓๓) 

 
“การปิดทองหลงัพระนัน้เมื่อถึงคราวจ าเป็นก็ต้องปิด วา่ที่จริงแล้วคนโดยมากไมช่อบปิดทองหลงัพระ  เพราะนกึวา่ไมม่ใีครเห็น 
แตถ้่าทกุคนพากนัปิดทองแตข้่างหน้า ไมม่ีใครปิดทองหลงัพระเลย พระจะเป็นพระท่ีงามบริบรูณ์ไมไ่ด้” 
(พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖) 

 
“ในบ้านเมืองนัน้ มีทัง้คนดี และคนไมด่ี ไมม่ีใครจะท าให้ทกุคนเป็นคนดีได้ทัง้หมดการท าให้บ้านเมืองมคีวามปกติสขุเรียบร้อย
จึงมใิชก่ารท าทกุคนเป็นคนดี หากแตอ่ยูท่ี่การสง่เสริมคนดี  ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และควบคมุคนไมด่ี  ไมใ่ห้มีอ านาจ 
ไมใ่ห้ก่อความเดือดร้อนวุน่วายได้” 
(พระบรมราโชวาท ในพิธีเปิดงานชมุนมุลูกเสือแห่งชาติ ค่ายลูกเสือวชิราวธุ จงัหวดัชลบรีุ  ๑๑  ธนัวาคม ๒๕๑๒) 

 
“เศรษฐกิจพอเพียง...จะน าความเจริญให้แก่ประเทศได้ แตต้่องมีความเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไมใ่จร้อน ต้องไมพ่ดูมาก ต้อง
ไมท่ะเลาะกนั  ถ้าท าโดยเข้าใจกนั  เช่ือวา่ทกุคนจะมีความพอใจได้...” 
(พระราชด ารสั พระราชทาน ณ วนัที ่๔ ธนัวาคม ๒๕๔๑) 

 
“บ้านเมอืงของเราก าลงัต้องการการปรับปรุงและการพฒันาทีม่ีประสทิธิภาพ ทางที่เราจะชว่ยกนัได้ก็คือการท าความคดิให้ถกู
และแนว่แน ่ในอนัท่ีจะยดึถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นท่ีหมาย ต้องเพลาการคิดถงึประโยชน์เฉพาะตวั และความขดัแย้งกนั
ในสิง่ที่มใิช่สาระลง” 
(พระราชด ารสั พระราชทาน  แก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสข้ึนปีใหม่ ๒๕๔๓) 

 
(ข้อมลูจาก SUDSAPDA.COM) 

 

 

“อนัท่ีจริงเธอ กช่ื็อ ภูมิพล  ที่แปลว่า ก าลังของ

แผ่นดนิ แม่อยากให้เธออยู่ กับดนิ เม่ือฟังค าพดูนี ้

แล้วก็กลบัมาคิด ซึง่แมก่็คงจะสอนเรา และมี

จดุมุง่หมายวา่ อยากให้เราติดดนิ และอยากให้

ท างานให้แก่ประชาชน” พระราชปรารภใน

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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สรุปจ ำนวนโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ  

กำรพัฒนำด้ำน เหนือ กลำง 
ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 
ใต้ 

ไม่ระบุพืน้ที่ 

 ฯลฯ 
รวม 

1. โครงการพฒันาด้านแหลง่น า้ 1233 503 841 627 - 3204 

2. โครงการพฒันาด้านการเกษตร 46 51 44 28 - 169 

3. โครงการพฒันาด้านสิ่งแวดล้อม 62 41 37 34 3 177 

4. โครงการพฒันาด้าน สง่เสริมอาชีพ 89 36 122 94 - 341 

5. โครงการพฒันาด้านสาธารณสขุ 15 16 9 7 10 57 

6. โครงการพฒันาด้านคมนาคม /สื่อสาร 22 22 20 22 - 86 

7. โครงการพฒันาด้านสวสัดิการสงัคม/ 

    การศกึษา 
199 74 53 63 4 393 

8. โครงการพฒันาแบบบรูณาการ/อ่ืน ๆ 104 62 52 33 7 258 

รวม 1770 805 1178 908 24 4685 

 
 

 

 

ค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียงโดย แดบ่พุการี 

จ ำนวนพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีครอบคลุมในแต่ละภำค 
พืน้ท่ีภาคเหนือ   17  จงัหวดั 
พืน้ท่ีภาคกลางและกรุงเทพมหานคร 26 จงัหวดั 
พืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 20 จงัหวดั
พืน้ท่ีภาคใต้   14 จงัหวดั

  

ข้อมลูจาก : ส านกังานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ  (ส านกังาน กปร)       

หาข้อมลูเพิ่มเติมได้ท่ี www.rdpb.go.th 
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โดย ฟา้ บณุยะรัตเวช 

ชี วิตคนเรานัน้บางครัง้ก็ เหมือนจะมี เร่ืองอัน

บงัเอิญเกิดขึน้อย่างไม่คาดคิด จะดีหรือไม่ดีก็ตามแต่ เมื่อ

เกิดขึน้แล้วบางที ต้องมานัง่ฉงนใจว่า มนัช่างบงัเอิญอะไร

อย่างนี ้หรือว่าเหตุการณ์นัน้แท้จริงแล้ว หาได้เป็นเร่ือง

บังเอิญไม่ แต่แท้จริงมันได้ถูกก าหนดเอาไว้แล้ว และย่ิง

เมื่ อ เหตุการณ์ นั น้  เก่ี ยวข้องกับบุคคลส าคัญ  ห รือ

เหตุการณ์ส าคัญ ฉันก็อดคิดไม่ได้ว่า มันไม่น่าจะใช่เหตุ

บงัเอิญเลย 

วันเสาร์ท่ี 11 มิถุนายน 2559 เวลาหนึ่งทุ่มตรง

ของสวิตเซอร์แลนด์ ฉันสวมเสือ้เหลืองไปถวายพระพรแด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน่ืองในวโรกาสครองราช

สมบตัิครบ 70 ปี ร่วมกบัคนไทยหลายคนท่ีอาศยัอยู่ใน 

สวิตฯ งานจดักลางแจ้งท่ีสะพานหน้าศาลากลางเมืองซูริค 

อากาศครึม้ ลมแรง และฝนโปรย เป็นละอองเล็กๆ แต่ก็ไม่

หนกัหนาเกินไป ท่ีเราจะถอยหลบเข้าไปในร่ม การได้ถวาย

พระพรตรงจุดนัน้ นอกจากจะเป็นจุดท่ีสวยงาม สมพระ

เกียรติแล้ว ยังเป็นจุดเด่นให้ชาวต่างชาติท่ีผ่านไปมาได้

เห็ น ก า รถ ว าย ค ว าม จ ง รั ก ภั ก ดี ข อ งพ ว ก เร าต่ อ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัอย่างสมเกียรติภมูิ 

ด้วยฝนและลมท่ีแรง ทีมจดังานจงึใช้เวลานานใน

การจดัตัง้พระบรมรูป พานพุ่มดอกไม้ และเคร่ืองเสียง คน

ท่ีมางานมีจ านวนไม่มาก และต่างรู้จกัคุ้นเคยกนัดีอยู่แล้ว 

พวกเราจึงใช้เวลารอ ให้เป็นประโยชน์ ด้วยการถ่ายรูปและ

คยุกันอย่างสนุกสนาน ฉันและสาวๆราว 7-8 คน ผลดักัน

ถ่ายรูป กับ วิวพระอาทิตย์ตก ท่ีสะพาน Rathaus ซึ่ง

สวยงามมาก จนกระทัง่ “น้องคิด” หนุ่ม(สาว)น้อยน่ารัก ผู้

มีฝีมือในการถ่ายภาพเดินทางมาถึงงาน จึงมาช่วยถ่ายรูป

ให้พวกเรา น้องคิดเป็นคนมีมุขตลกเยอะมาก และเป็น

ช่างภาพท่ีมีความสามารถ ก ากบั จดันางแบบได้อย่างสนุก

ท่ีสดุ ลีลาในการโบกไม้โบกมือก ากบั ท าให้พวกเราหวัเราะ

กันตวัโยนตลอดเวลา เรียกให้บรรดาฝร่ัง ท่ีเดินผ่าน ต้อง

หยดุดพูวกเรา ย่ิงวนันัน้เป็นวนัท่ีแข่งฟุตบอลยโูร และเกมส์

การแข่งขันก็เพ่ิงจบลง ฝร่ังท่ีกลับจากการเชียร์ฟุตบอล 

อารมณ์คงยังค้าง มีว่ิงมาเข้าฉากแจมกับเราด้วยอย่าง

สนุกสนาน  ฝร่ังท่ีมามงุดสูาวไทยดแูป๊บๆแล้วก็จากไป แต่

มีผู้หญิงฝร่ังอายุราวคราวคุณป้า (ของรุ่นป้าอย่างฉนัอีก

ที) 2 คนท่ีมายืนดูเราอยู่นานแล้ว แต่ไม่ยอมจากไปเสียที 

ยืนตากฝน ดไูปก็ยิม้ไป แล้วพูดอะไรกันท่ีเราไม่ได้ยิน เรา

ยังแอบนินทาว่า ท าไมเขาไม่ไปสักที มาดูอะไรเรานานๆ 

แต่เราก็สนุกสนานกันเองเกินกว่าจะสนใจ จนกระทั่งใคร

คนหนึ่งพูดขึน้มาว่า น้องคิดมวัแต่เป็นช่างภาพ จะไม่มีรูป

ตัวเองเลย มาถ่ายด้วยกันเถอะ น้องคิดหันซ้าย แลขวา 

แล้วโดยท่ีเราไม่คาดคิด เธอก็ไปลากหนึ่งในคุณป้า มาท่ี

ขาตัง้กล้อง แล้วท าท่าทาง บอกให้คณุป้าช่วยกดชตัเตอร์

ถ่ายรูปให้หน่อย ท่าทางน้องคิดท่ีเจรจากับคณุป้าเต็มไป

ด้วยลีลาท่ีตลกมาก พวกเราเลยย่ิงหัวเราะกันใหญ่ น้อง

เห็นว่าพวกเราข า เลยย่ิงปล่อยมขุอีก โดยการไปลากคุณ

ป้าอีกคนให้ เข้ามาถือร่ม  กางให้กับคุณป้าอีกคนท่ี
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กลายเป็นช่างภาพจ ายอม เราถ่ายรูปกันไป หัวเราะกันไป

อย่างเมามนั สุดท้ายเราเกรงใจสองคุณป้า เลยไปเชิญให้

เข้ามายืนถ่ายรูปร่วมกบัพวกเรา เพ่ือเป็นท่ีระลกึ ซึง่คณุป้า

ทัง้สอง ก็ท าตามด้วยความเต็มใจ ฉันถูกขนาบด้วยคณุป้า

ทัง้สอง และท่ามกลางความวุ่นวาย โกลาหล ของการ

โพสต์ท่า หวัเราะ และตะโกนคยุ แข่งกบัแรงลมนัน้ คณุป้า

ทางซ้ายของฉนัก็หนัมาบอกฉันเบาๆว่า “เธอรู้ไหม เพ่ือน

ของฉันที่ยืนอยู่ทำงขวำของเธอน่ะ คุณพ่อของเขำ

เป็นคนท ำคลอดลูกสำวของผู้ชำยที่อยู่ในรูปบนขำต้ัง

น้ัน” 

“!!!!????!!!!! ..... อะไรนะ เธอว่ำอะไรนะ....” 

 
ด้วยความงุนงง และไม่คาดคิด ฉันได้แต่ถามย้อนไปอย่าง

นัน้ ในขณะท่ีหวัก็คิดตามค าพูดอนัสดุจะคาดฝันทีละค า ...

ผู้ชายที่อยู่ในรูปบนขาตัง้...นัน่คือพระบรมฉายาลกัษณ์

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั...ลูกสาว... ก็พระเจ้าลูก

เธอสกัพระองค์..สมเด็จพระเทพ..เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์...

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์... แล้วพ่อของเขาเป็นคนท า

คลอด... แพทย์ผู้ถวายการพระประสูติหรือ... อะไร...งง... 

ฉันถามป้าซ า้ไปอีกในขณะท่ีเพ่ือนๆรอบตวัก็ยงัส่งเสียงดงั

และวุ่นวายกับการจัดท่า “เธอว่าอะไรนะ...ใครท าคลอด

ใคร” คุณป้าตอบมาเรียบๆว่า “เธอถามเพ่ือนฉันเองเถอะ 

ให้เขาเล่าเอง” ฉันหมดความสนใจเพ่ือนๆรอบตวัและการ

ถ่ายรูป ทัง้ๆท่ียงัยืนอยู่ตรงกลางกลุ่มใหญ่ หูไม่ได้ยินอะไร

อย่างอื่นแล้ว หันไปถามคุณป้าทางขวามือว่า “เพ่ือนเธอ

บอกว่ำ คุณพ่อเธอท ำคลอดให้เจ้ำหญิงของฉันหรือ” 

แล้วบทสนทนาอนัสุดจะคาดฝันของเราก็เกิดขึน้กลางลม

แรงและละอองฝนเบาๆ ในขณะท่ีเราทัง้สองยังยืนอยู่ตรง

กลางกลุม่ใหญ่ของคนมากมาย ความโกลาหลและอากาศ

อนัแปรปรวน เหมือนกบัถูกลบเลือนหายไปจาก ความรู้สกึ

ของฉันโดยสิน้ โสตประสาทมุ่งมั่นและได้ยินแต่เสียงคุณ

ป้าท่ีกลา่วค าช้าๆให้ฟังเท่านัน้...... 

คุณป้าเล่าว่า คุณพ่อของเธอเป็นสูตินารีแพทย์

ชาวสวิส และได้ถวายการท าคลอดให้สมเด็จพระนางเจ้า 

แต่คุณป้าบอกว่าเธอยังเด็กมากในตอนนัน้ จึงไม่แน่ใจว่า

เป็นประสูติกาลของเจ้าฟ้าพระองค์ไหน รู้แต่ว่าเป็นเจ้า

ห ญิ งไม่ ใช่ เจ้ าชาย  เธอบอกว่าคุณ พ่ อของเธอ ช่ื อ 

นายแพทย์ Dr. Erich Glatthaar ฉันคว้าโทรศัพท์ขึน้มา

ถามอากู๋ (กูเกิล้) เดี๋ยวนัน้กับคุณป้า แต่ไม่พบภาพคุณ

หมอ เพราะคนสวิสช่ือซ า้กันเยอะ แต่พอกูเกิล้ดูประวัติ

สมเด็จพระเจ้าลกูเธอทัง้หมด ฉนักบัสนุนัทา เพ่ือนท่ียืนอยู่

ในเหตกุารณ์ด้วยกันก็สรุปว่า จากวนัเดือนปี และสถานท่ี

เกิด ต้องเป็นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์แน่ๆ เราตื่นเต้น

กันมาก ตอนนัน้กลุ่มท่ียืนถ่ายรูปกัน เร่ิมขยับขยายออก

จากกลุ่ม ฉันเห็นคุณใจไทย อุปทูต ท่ีมาร่วมงาน จึงรีบ

แนะน าและเลา่เร่ืองให้ฟัง 
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คณุป้าแนะน าตวัว่าช่ือ ดอกเตอร์ มารีแอนน์ เทา

เบอร์ (Marianne Tauber) เป็นจิตแพทย์และเป็นชาวซูริค 

แต่ย้ายไปอยู่ลอสแองเจลิสมาหลายสิบปีแล้ว เธอจะ

กลับมาซูริคปีละครัง้ และวันนีอ้ยากจะได้ยินเสียงระฆัง

โบสถ์กรอสมึนชเตอร์ จึงเดินมาทางนี ้และได้มาเห็นพวก

เราในเสือ้เหลืองถ่ายรูปอยู่ข้างกับพระบรมฉายาลักษณ์

อย่างบังเอิญ เธอจึงได้หยุดยืนมองอยู่นานไม่ยอมไปไหน 

ช่างเป็นเร่ืองเหลือเช่ือจริงๆ คณุป้าหมอให้อิเมล์ฉันไว้ และ

ขอให้ฉันส่งรูปไปให้ด้วย เธอยืนคุยต่ออีกนาน เธอบอกว่า

ช่างเป็นเร่ืองน่าประทับใจ ท่ีบังเอิญมาพบกับพวกเรา 

และดีใจท่ีครอบครัว ได้มีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์ชาติ

ไทย หลงัจากวนันัน้ฉันได้เขียนอิเมล์และส่งรูปถ่ายไปให้

คุณหมอตามสัญญา คุณหมอส่งรูปคุณพ่อสมัยหนุ่มๆ

ขณะผ่าตดัท าคลอดมาให้ดู และได้เล่าเร่ืองให้ฟังเพ่ิมเติม

ว่า หลังจากวันนัน้ เธอได้ไปเย่ียมพ่ีสาวซึ่งอายุมากแล้ว

และพกัอยู่ท่ีบ้านพกัคนชรานอกเมืองซูริค ได้เลา่เหตกุารณ์

ท่ีมาพบพวกเราให้พ่ีสาวฟัง พ่ีสาวคุณหมอ ยืนยันว่าคุณ

หมอเอริค เป็นผู้ ถวายการท าคลอดสมเด็จพระนางเจ้าฯ

ท่ีโลซานน์ และเจ้าหญิงผู้ มีประสูติกาล  ก็คือเจ้าหญิง

พระองค์แรกในรัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทย 

ฉันติดต่อประสานให้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

เก็บข้อมูลการติดต่อกับคุณหมอมารีแอนน์ไว้ เพราะน่ีคือ

บุคคลท่ีมีส่วนในประวตัิศาสตร์ของชาติไทย อีกครอบครัว

หนึง่ท่ีคนไทยอาจจะไมเ่คยรู้ 

หลงัจากนัน้ฉันมานั่งคิดทบทวนเหตกุารณ์ น่ีเป็น

เร่ืองบังเอิญหรือเปล่า มีโอกาสเท่าไรที่คุณหมอจะกลบัมา

เย่ียมบ้านเกิด ซูริคในวันนัน้ มีโอกาสเท่าไรท่ีคุณหมอ

อยากได้ยินเสียงระฆัง และเลือกเดินมาทางนัน้ มีโอกาส

สักเท่าไรท่ีในช่วงเวลา ไม่ก่ีนาที ท่ีพวกเราก าลังจับกลุ่ม

ถ่ายรูปกนันัน้ คณุหมอมารีแอนน์ก็ได้เดินมาเจอกนัพอดี มี

โอกาสเท่าไรท่ีอากาศต้องแปรปรวนและงานต้องล่าช้า ท า

ให้ใช้เวลาท่ีรอ มาถ่ายรูปกัน และมีโอกาสเท่าไร ท่ีฉัน

บังเอิญยืนอยู่ตรงกลางระหว่างคุณหมอมารีแอนน์และ

เพ่ือนพอดี มีโอกาสเท่าไร...ท่ีทุกสิ่งท่ีกล่าวมานัน้ ประสาน

ลงตวั ถกูท่ี ถกูเวลา ถกูกรรม ถกูวาระ.... 

ฉันได้ค าตอบกบัตวัเองว่า โลกนีไ้ม่มีเร่ืองบังเอิญ 

ทุกสิ่งอย่าง ถูกก าหนดสรรค์สร้างไว้แล้ว ให้เป็นไปเช่นนัน้ 

เม่ือกรรมและวาระเหมาะสม ปัจจยัทุกอย่างก็จะเอือ้ให้สิ่ง

ท่ีควรเกิด ได้เกิด และคนท่ีเราควรพบได้พบ ฉันจะไม่มีวนั

ลืมเหตุการณ์ นีต้ลอดชีวิต เหตุการณ์ ไม่คาดฝันท่ีถูก

ก าหนดมาแล้ว ให้ฉันได้พบกับบุคคลในครอบครัวท่ีมี

บทบาทกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนัเป็นท่ีรักของ

ฉนัและปวงชนชาวไทย 

 

ฟ้า บุณยะรัตเวช ผู้ อาศัยอยู่เมืองซูริค เขียนหนังสือเป็นงาน
อ ดิ เ ร ก  อ่ า น เ ร่ื อ ง เพิ่ 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  เที่ยวเหนือฟา้ 
Instagram - SkyBeyondSky 

 

http://www.travellingbeyondsky.com/
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โดย โยทะกา 

 
 

 ปีท่ีพ่อไปบวช เป็นปีท่ีฉนัถกูคนรอบข้างตัง้ค าถาม
มากท่ีสุดว่า “ท าไมพ่อถึงได้ไปบวช” ดูชีวิตครอบครัวก็
เป็นสุขดี พ่อมีเร่ืองทุกข์ใจอะไรหรือเปล่า ถึงได้หนีไปบวช 
ส าหรับคนทัว่ไปแล้ว คงไม่ใช่เร่ืองธรรมดาเท่าใดนกั ท่ีชาย
ชราอายุเกิน70 ปี มีครอบครัวห้อมล้อมไปด้วยลูกหลาน 
จะไปถือเพศบรรพชิตเช่นนัน้ 
 ชีวิตพ่อผูกพันกับวดัมาตัง้แต่เด็กๆ บวชเณรเพ่ือ
เล่าเรียนอยู่หลายปี จนถึงเวลา ลาสิกขาออกมาประกอบ
อาชีพและแต่งงานมีครอบครัว ก่อนสกึ พ่อไม่อยากสกึ จึง
ตัง้จิตอธิษฐานว่า ถ้าวนัใดวนัหนึ่งมีชีวิตครอบครัวท่ีลงตวั 
ลกูหลานเติบโตเลีย้งตวัเองได้ ก็จะกลบัมาบวชอีกครัง้ กว่า
พ่อจะได้กลบัไปบวชตามท่ีตัง้ใจไว้ ก็ใช้เวลาหลายสิบปี 
 ตัง้แต่ฉันเติบโต ร ่ าเรียน จนย้ายไปท างานไกล
บ้าน ทุกครัง้ท่ีกลบัไปเย่ียมบ้าน ภาพท่ีคุ้นตา ยามเช้ามืด
เม่ือลกุมาเข้าห้องน า้ แล้วต้องเดินผ่านห้องครัว คือภาพพ่อ
นัง่อา่นหนงัสือธรรมะ อยู่ท่ีโต๊ะกินข้าว พ่อตื่นเช้าทุกวนั สิ่ง
แรกท่ีท าคือ เสียบปลัก๊หม้อหงุข้าวไฟฟ้าไว้รอแม่ จากนัน้ก็
จะนัง่อา่นหนงัสือ พ่อมีหนงัสือธรรมมะหลายเลม่วางอยู่ใน
ตู้  ข้างโต๊ะกินข้าว ไม่ได้มีแต่เพียงหนังสือ แต่มีคัมภีร์ใบ
ลานเก่าๆ อีกหลายฉบับ บางครัง้ จะได้ยินพ่ออ่านออก
เสียงดงั ด้วยภาษาท่ีฉันไม่เข้าใจ เคยให้หลานๆ ไปขอให้ปู่
แปลให้ฟัง ปู่ ก็จะแปลออกมาเป็นเร่ืองราวของนิทานชาดก

ได้อย่างไม่ติดขดั บางเร่ืองราวเป็นเร่ืองท่ีพวกเราไม่เคยได้
ยินได้ฟังมาก่อน 
 พ่อขออนุญาตแม่ไปบวช  รวมทั ง้ขอพวกเรา
ลกูหลานทุกคนด้วย พ่อบอกว่าจะบวชแค่พรรษาเดียว ถ้า
มีใครสกัคนคดัค้านว่าไม่ให้ไปบวชก็จะไม่ไป เพียรถามอยู่
ถึงสามปี ถึงได้บวชสมใจ ตอนท่ีบวชครบพรรษา ฉันถาม
พ่อว่า จะสึกวันไหน พ่อตอบว่าบวชแล้วก็สนุก สุข สงบ
กว่าเดิม เลยอยากจะขอแม่ และขอลกูหลานบวชต่ออีกสกั 
2-3 พรรษา 
 ปัจจุบันพระพ่อบวชเข้าพรรษาท่ี 4 แล้ว การบวช
ของพ่อท าให้สระน า้รอบวดัมีดอกไม้บานสะพร่ัง ให้ญาติ
โยมได้เก็บไปบูชาพระ เงินท่ีญาติโยมถวายใส่ย่าม พ่อจะ
เอาไปซือ้ต้นไม้ ซือ้เคร่ืองป๊ัมน า้ ซือ้ปุ๋ ย รวมทัง้จ้างคนงาน
มาท าสวน ญาติโยมน าต้นไม้มาถวาย พระพ่อก็ขยายสวน
ออกไปในท่ีรกร้างของวดั  
 ในด้านการศกึษาธรรมนัน้ ชัน้นกัธรรม เอก โท ตรี 
พ่อสอบผ่านหมดแล้ว ก าลงัศกึษาชัน้เปรียญ ด้วยการท่อง
ต าราด้วยสายตาท่ีมองเห็นเพียงข้างเดียว 
 ตาพระพ่อเป็นต้อกระจก ไปลอกตาแล้วมองเห็น
เพียงข้างเดียว พอลูกๆ จะพาไปผ่าตดั พระพ่อบอกว่าจะ
ผ่า ไปท าไมให้สิน้เปลือง และเดือดร้อนลูกหลาน ตาพ่อ
เห็นมามากพอแล้ว ทัง้สิ่งดี และสิ่งร้าย ถ้าจะมองไม่เห็น
อีกต่อไป ก็ไม่เสียดายอะไร หัวเข่าพระพ่อเจ็บมานาน ไป
ตรวจท่ีโรงพยาบาล หมอบอกว่ากระดูกหัวเข่าเสื่อมต้อง
ผ่าตดัเปลี่ยนหวัเข่า พระพ่อก็บอกหมอว่า ไมเ่ป็นไรไม่ต้อง
ผ่าหรอก จะดแูลด้วยยาสมนุไพรบรรเทาปวด ปวดบ้างเจ็บ
บ้าง ก็เป็นไปตามวยั ตามสงัขาร ขาใช้เดินมาทัง้ชีวิตแล้ว 
ให้มนัพกับ้างก็ไมเ่ป็นไร ตอนจะตายไม่ต้องตายไปด้วยหวั
เข่าท่ีสมประกอบก็ได้ 
 วันนีฉ้ันโทรศัพท์ข้ามฟ้าไปคุยกับพระพ่อ ท่าน
รับสายแล้วก็พูด “โหลๆ นั่นลูกเหรอ สบายดีไหมล่ะลูก” 
พระพ่อกับฉันคุยกันด้วยภาษาธรรมดา เพราะฉันไม่ถนัด
ภาษาพระ ใช้ภาษาพระแล้วรู้สกึห่างเหิน ยามได้คุยกัน ก็
คุยกันฉันท์พ่อลูก พระพ่อจะพูดไปเร่ือยๆ ท่านไม่ค่อยได้

ธรรมะจากพระพ่อ 
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ยินเสียงฉันหรอก โทรศพัท์อาจจะเสียงเบา หรือไม ่หูท่านก็
เร่ิมไมด่ีแล้ว     
  ก่อนวางสายทุกครัง้ท่านจะให้ศีลให้พร ให้พระ
คุ้มครอง ให้บุญกุศลท่ีท่านท า ช่วยปกปักรักษาลูกหลาน 
วนันีท้่านบอกฉนัว่า ลกูท าความดีมาตลอด ก็จงท าความดี
ต่อไป ลูกยังมีเวลาท าความดีเหลืออยู่อีกมาก ส่วนพ่อนัน้
เหลือเวลาไม่มากแล้ว กุศลและคณุความดีจะช่วยปกป้อง
ลูกให้พ้นภัยอนัตราย พ่อแผ่เมตตาและสวดภาวนาให้ลูก
ทุกวนั ไม่ต้องห่วงพ่อนะลูก พ่อมาบวชน่ี ลูกหลานก็ดูแล
อย่างด ีตอนลกูๆ ยงัเลก็พ่อไมไ่ด้ดแูลดีเท่านีห้รอก  
 ตอนท่ีฉันวางสายโทรศพัท์ ฉันได้แต่เถียงพระพ่อ
ในใจว่า ถ้าดูแลเลีย้งดูมาไม่ดี  ลูกๆ ของพ่อจะเป็นคนดี 
ประสบความส าเร็จเช่นทกุวนันีห้รือ  
 คนเป็นพ่อแม่ส่วนใหญ่ต่างปรารถนาจะได้เกาะ
ชายผ้าเหลืองของลูกเป็นบุญสกัครัง้ในชีวิต แต่ลูกๆ เช่น
พวกเราได้อานิสงส์ท่ีย่ิงใหญ่กว่านัน้ เพราะเราได้เกาะชาย
ผ้าเหลืองของบิดา บุญกุศลอนัย่ิงใหญ่ท่ีท่านท าส่งให้พวก
เราอยู่ในศีลในธรรม ด าเนินชีวิตอย่างมีสติ “พ่อคะ แม้ว่า
ลกูคนนีข้องพ่อจะอยู่ไกลบ้านเพียงใด ก็ยงัเช่ือมัน่ในความ
ดี ในบาปบุญ เช่นท่ีพ่อสอนพวกเราเสมอ และลูกก็จะ
ปฏิบัติตามค าท่ีพ่อสอนเร่ือยไป..ความดีไม่ได้มีไว้ซือ้ขาย 
อยากได้ก็ให้ท าเอา แม้ใครไมรู้่ แตต่วัเรารู้” 
 

 

 
 

 

 
 
 

โดย เปสโลภิกข ุ

 

 “พอหมดแตล่ะวนัพระอาจารย์คิดไหมคะวา่ ‘วนันีเ้รามี
วนัท่ีดี’ ฝร่ังชอบถามว่า How's your day been? หรือ Did 
you have a good day? เหมือนเค้าให้ความส าคญั แล้วก็
จะประเมินว่ามนัดีหรือไม่ดี เมื่อก่อนคิดวา่เป็นเร่ืองดีท่ีเค้า
ดูตวัเอง รู้จักตัวเอง และพยายามวางแผนหรือตื่นเต้นกับ
วนัท่ีมีแผนดีๆ แต่เดี๋ยวนีรู้้สึกว่าเหมือนเป็นการตดัสินหรือ
ให้ความสนใจกับมันมากเกินไป พอวันไหนเกิดเร่ืองไม่ดี
ขึน้มาก็จะซบเซาทัง้วนั” 
 การวางแผนเป็นเร่ืองปกติธรรมดาของมนุษย์ ไม่วา่จะ
เป็นคฤหสัถ์หรือบรรพชิต หลงัจากอาตมาปฏิบัติศาสนกิจ
อยู่ในต่างแดนได้ระยะหนึ่ง จึงท าให้พบเห็นการบริหาร
กิจการภายในวดัของคณะสงฆ์ชาวต่างชาติ อาตมาเองก็
รู้สึกเหมือนกันว่า “ฝร่ังน่ีช่างวางแผน” มีทัง้แผนระยะสัน้ 
ระยะกลาง และระยะยาว เช่นวดัป่าบางแห่งวางแผนการ
ก่อสร้างไว้ล่วงหน้าถึงสามสิบปี! เหตุปัจจัยท่ีส่งผลให้เป็น
เช่นนี ้น่าจะมาจากสภาพแวดล้อมในตา่งประเทศแตกต่าง
จากเมืองไทย ในบ้านเราถ้ามีโยมอยากสร้างกุฏิถวายวัด 
สิ่งท่ีพระต้องท าก็เพียงแค่ชีต้ าแหน่ง นอกเหนือจากนัน้ก็
เป็นธุระของญาติโยม ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาอุปกรณ์หรือ
ช่างก่อสร้าง อาจจะน าแบบแปลนกุฏิ  มาให้เจ้าอาวาส
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พิจารณาบ้าง แต่ส่วนใหญ่ญาติโยมก็รับงานทัง้หมดไป
จดัการ 

 
 ทว่าวัดป่าในต่างประเทศท าอย่างนัน้ไม่ได้  เพราะมี
กฎหมายเข้มงวดและงบประมาณจ ากัด เจ้าอาวาสต้อง
ประชุมกับคณะกรรมการของวดั และสถาปนิกด้วยความ
รอบคอบ หรือแม้แต่งานประจ าปี  เช่นทอดกฐิน วัดท่ี
เมืองไทยจะเลื่อนให้ช้าหรือเร็วกว่าก าหนดก็ได้ เพราะจัด
กันเองภายในวัด  อีกทั ง้นิสัยยืดหยุ่นของคนไทยก็มี
มากกว่าฝ ร่ัง  (ภาษาไทยปรากฏวลี ท่ี ใช้ แทนค าว่า 
“ยืดหยุ่น ” อยู่ เป็นจ านวนมากเช่น  ถ้อยที ถ้อยอาศัย 
ออมชอม อะลุ่มอล่วย ผ่อนหนกัผ่อนเบา ผ่อนสัน้ผ่อนยาว 
เป็นต้น) ส่วนวดัป่าในต่างแดนท่ีมีขนาดเล็ก เช่น วดัธรรม
ปาละ ต้องย้ายไปประกอบพิธี ท่ีหอประชุมในกรุงเบิร์น 
เพ ราะมีญ าติ โยมมาร่วมงาน ราว  300-500 คน  จึ ง
จ าเป็นต้องมีการวางแผน การบริหาร การจัดการ อย่าง
รัดกุม โดยเฉพาะการจองสถานท่ีล่วงหน้าข้ามปี กฐินปีนี ้
ยงัไมท่นัเร่ิมเราก็รู้แล้ววา่กฐินปีหน้าจะตรงกบัวนัไหน 
 “วันคืนล่วงไป บัดนีเ้รำท ำอะไรอยู่ ” พระพุทธองค์
ทรงพร ่าสอน ให้พุทธศาสนิกชนพิจารณาเช่นนี ้นบัว่าเป็น
อุบายอันแยบคาย ส าหรับตรวจสอบการกระท า ค าพูด 
หรือความคิดของตนเอง “ถ้ำขำดสต.ิ..เรำกต็ัง้ใหม่  
ถ้ำรู้ทัน...เรำก็ไม่ลืมตัว” พระอุปัชฌาย์ของอาตมา สอน
อย่างนี ้หากเราพิจารณาบ่อยๆ แล้วประสบกับเหตุการณ์
ในชีวิตประจ าวนัไมว่่าจะเป็นรัก ชงั หวาน หรือขมข่ืน เราก็
จะไมต่ื่นเต้นจนเกินเหตหุรือหมน่เศร้าจนเกินงาม  
 เหตุการณ์ท่ีผ่านเข้ามาในชีวิตของเราแต่ละวนัมนัก็มี
ทัง้ดีและไม่ดี  บางครัง้เราวางแผนไว้อย่างละเอียด  ทุก

กระเบียด แต่กลับมีปัจจัยมาเบ่ียงเบน  ไม่ให้เป็นไปตาม
แผน ถ้าบุคคลไม่มี “อนิจจัง” หรืออุบายธรรมะไว้ปลุก 
ปลอบ เร้าใจ ก็ต้องซบเซาเหงาหงอยเป็นเร่ืองธรรมดา 
แม้แต่ชีวิตของชาววดั ก็ต้องประสบกบัสถานการณ์ดงัว่านี ้
เช่นกนั ในบำงเช้ำอาตมาวางแผนไว้ว่า จะออกไปเดินบน
ภูเขาจึงห่ออาหารและเตรียมสมัภาระอื่นๆ ขณะก าลงัก้าว
ขาออกจากวดั ก็พบว่าพระอีกรูปหนึ่งท าเหมือนกัน ก่อน
ช่วงเวลานีอ้าตมาเห็นญาติโยม 3-4 คน ขมีขมันเตรียม
อาหารไว้ถวายพระ อาตมาจึงพิจารณาวา่ วดัธรรมปาละมี
พระภิกษุสามเณรอยู่จ าพรรษาห้ารูป พระรูปหนึ่งงดฉัน
อาหาร ถ้าพระสองรูปออกไปข้างนอก วนันีก้็จะมีพระภิกษุ
สามเณรอยู่ฉันอาหารท่ีวัดเพียงสองรูป อาตมาเกรงว่า
ญาติโยมจะเสียความตัง้ใจ จึงเลื่อนการเดินทาง เป็นวัน
ถัดไป แม้จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน  แต่อาตมากลับไม่
รู้สกึหดหู่ หหูดเลยแม้แตน้่อย ท่ีเป็นเช่นนีเ้น่ืองจากวา่ 
 เร่ืองใดยดึมัน่ถือมัน่มาก...ก็เป็นทกุข์มาก  
 เร่ืองใดยดึมัน่ถือมัน่น้อย...ก็เป็นทกุข์น้อย  
 เร่ืองใดไมย่ดึมัน่ถือมัน่......ก็ไมเ่ป็นทกุข์เลย  

 
 
 

เปสโลภกิขุ พระภิกษุผู้เช่ือมโยงธรรมะ ศิลปะ และคนหนุม่
สาวเข้าไว้ด้วยกนั 

ติดตามงานเขียนของเปสโลภิกขุ ได้ท่ี 
อีบุ๊คส์  www.issuu.com/dhammavalley     
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โดย ก. ไตรค า 

 
 

 ลกูไมอ่ยากไปโรงเรียน  เป็นอาการที่มกัเกิดขึน้เม่ือเร่ิม
ภาคการศึกษาใหม่ เน่ืองจากต้องเปลี่ยนการด าเนินชีวิต 
เคยนอนดึกตื่นสาย ได้เท่ียวสนุก ว่ายน า้ มีกิจกรรมต่างๆ
กับพ่อแม่และญาติ  กลายเป็นต้องตื่นเช้า ไปโรงเรียน มี
การบ้าน เด็กจะรู้สกึไม่สนุก แต่จะเป็นช่วงเวลาสัน้ๆ แล้ว
พวกเขาจะคืนสู่กิจวัตรประจ าท่ีต้องไปโรงเรียน  แต่เด็ก
บางคนความกลวัและความกงัวลอาจเพ่ิมขึน้  สามารถท า
ให้เดก็ไมอ่ยากไปโรงเรียนได้ในท่ีสดุ  
 ปัญหาท่ีลกูไมอ่ยากไปโรงเรียนมีหลายสาเหตุ เปลี่ยน
โรงเรียน  เจ็บป่วย กังวล กลัวถูกเรียกในชัน้เรียน กลัวครู 
กลวัเพ่ือนแกล้ง  
 เม่ือลกูปฏิเสธการไปโรงเรียนบ่อยๆ ผู้ปกครองควรคุย
กบัเดก็ เพ่ือหาสาเหตรุ่วมกบัครู เพ่ือแก้ปัญหา 
 ปัญหาลูกไม่อยากไปโรงเรียน มีลักษณะอย่างไร 
 ปวดท้อง ปวดศรีษะ คลื่นไส้อาเจียน เวียนศรีษะ  
อาการเหล่านีอ้าจพบได้ในเด็กท่ีมีปัญหาสุขภาพอื่นๆ แต่
หากเกิดอาการเหล่านีก้ับเด็กท่ีไม่อยากไปโรงเรียน  เรา
สังเกตได้ง่ายๆ เมื่อเด็กรู้ว่าจะได้อยู่บ้าน อาการจะดีขึน้  
เดก็ไมม่ีไข้ ไมอ่าเจียน ไมท้่องเสีย  
 สาเหตุที่ลูกไม่อยากไปโรงเรียน 
- กลวัสงัคมใหมแ่ละประสบการณ์ใหม่  
- อาจถกูเพ่ือนท่ีโรงเรียนแกล้ง (Mobbing) ไมม่ีเพ่ือน 
- กลวัครู ไมช่อบครู 
- ไมช่อบการบ้าน บางวิชาอาจง่ายเกินไป ท าให้เด็กเบ่ือ 
หรือบางวิชาอาจยากเกินไป ท าให้เดก็เกิดความกดดนั 

- ปัญหาครอบครัว 
การช่วยเหลือและแก้ไขนัน้ถือวา่มีความส าคญัมาก เม่ือลกู
ไมอ่ยากไปโรงเรียน หากความรู้สกึนีเ้กิดนานเกินไป จะเกิด
ปัญหากบัตวัเด็ก เพราะโรงเรียนถือเป็นสิ่งจ าเป็น เมื่อเด็ก
เกิดความเครียดเก่ียวกับโรงเรียน ก็จะส่งผลกระทบต่อ
ร่างกายเดก็ได้ เช่น ปวดศรีษะ ปวดท้อง คลื่นไส้  
 จากความเครียด จะมีผลทางด้านจิตใจด้วย ไม่อยาก
จดักระเป๋าไปโรงเรียน   
ผู้ปกครองจะช่วยเหลือลูกได้ ดังนี ้
- ขอความช่วยเหลือจากครู  
- การลงโทษเด็ก ไม่เป็นการช่วยอะไร แต่ความรักความ
เข้าใจ บวกแรงกระตุ้นท่ีมีเหตุผล การสนับสนุน จะท าให้
เดก็เกิดความมัน่ใจ อยากไปโรงเรียนอีก 
- ควรเปิดใจให้กว้างรับฟังความรู้สกึของเด็ก  ไม่พูดคุย
เก่ียวกบัปัญหาของเดก็โดยใช้เวลานานๆ  
- ไมแ่สดงอาการขุ่นเคือง ร าคาญ หรือบ่นทกุวนั  
ในสวิตฯ ทางโรงเรียนมีนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา
เด็ก และเจ้าหน้าท่ีอื่นๆ คอยให้ค าปรึกษา เดินหน้าไปขอ
ความช่วยเหลือได้ 

 
ท่ีมา : What to do when your child refuses to go to 
school        http://www.health.harvard.edu 

 
 

ไม่สนกุ  ไม่ไปแล้วนะ 

http://www.health.harvard.edu/
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โดย ศกัดา บวัลอย 

สวัสดีครับ เพ่ือนสมาชิก จากการท่ีผมท างาน
อาชีพล่าม ภาษาไทย-เยอรมัน ท าให้มีโอกาสเป็นล่าม
ให้กับคุณแม่ชาวไทย ตามโรงเรียนและส านักงานให้
ค าปรึกษาอบรมเลีย้งดูบุตร บ่อยครัง้ ผมมีโอกาสได้อ่าน
ข้อมูลเก่ียวกับการให้ค าแนะการเลีย้งลูก(สไตล์ฝร่ัง) และ
เห็นว่าน่าสนใจ จึงน ามาแปล ให้คุณแม่ชาวไทยอ่าน เป็น
ความรู้ และอาจน าไปปรับใช้ กบัวิธีการของคณุแมไ่ด้ ฉบบั
ท่ีแล้วผมได้น าเร่ือง อุปกรณ์สื่อสาร  และการใช้สื่อต่างๆ 
การดแูลการบ้านของลูก และเร่ืองเพศ ในฉบับนีผ้มจะน า
เร่ืองใดมาบอกตอ่นัน้ ติดตามกนัได้เลยครับ  

 

 การดูแลเร่ืองสิ่งเสพตดิ 
เหล้า บุหร่ี กญัชา และสิ่งเสพติดอื่นๆ นัน้ ล้วนมีอยู่ในทุก
สงัคม ในชีวิตประจ าวนัของลูก ซึ่งแทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้
เลย ด้วยเหตนีุค้ณุควรที่จะสอนให้ลกูๆของคณุได้รับรู้ วิธีท่ี
จะหลีกเลี่ยงและรับมือกบัสิ่งเหลา่นีไ้ด้ 
คุณคือแบบอย่างที่ดี 
ลูกของคุณเลียบแบบพฤติกรรมการใช้สารเสพติดต่างๆ 
จากคุณ และผู้ ใหญ่จากสภาพแวดล้อมทั่วไป ด้วยเหตุนี ้
เราควรจะเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กบัเดก็ๆ 

ขอให้คุณ รู้เท่าทัน  มี ข้อมูล เร่ืองยาเสพติด ท่ี
ทันสมัย และสามารถน ามาพูดคุยสอนลูกได้  สิ่งส าคัญ
ท่ีสุดคือ การเปิดอกคุยกับลูก  คือ ไม่มองมุมเดียว
เก่ียวกบัอนัตรายและความเสี่ยงต่างๆ (ไม่สอนเชิงเทศนา) 

แต่ว่าให้ตัง้ใจฟังลูก ว่าลูกเรานัน้มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
เร่ืองนีอ้ย่างไรบ้าง 

ขอให้คณุแสดงจุดยืนของคณุ ว่าสิ่งใดท่ีคณุรับได้
และรับไม่ได้ ท าข้อตกลงกับลูก เก่ียวเร่ืองการเสพยาเสพ
ติด และพูดคุยตกลงถึงผลร้ายท่ีจะตามมา ถ้าลูกไม่
ต้องการหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงได้ ขอให้คุณ
อย่าได้อายกับการไปขอค าแนะน าจากส านักงานให้
ค าปรึกษาเก่ียวกบัเร่ืองยาเสพติด ถ้าหากคุณหาทางออก
ด้วยตนเองไมไ่ด้  

การคุ้มครองเดก็  
กฏหมายคุ้มครองเยาวชน นัน้ครอบคลุมการปกป้องเด็ก
และเยาวชน จากผลร้ายของสารเสพติดต่างๆ เช่น เหล้า 
บหุร่ี ยาสบูและสารเสพติดอื่นๆ เพราะว่าสิ่งเสพติดเหล่านี ้
ล้วนมีผลเสียต่อการพัฒนาการเจริญเติบโตของเยาวชน
ทัง้สิน้ 
ตัวอย่าง กฏหมายคุ้มครองเดก็และเยาวชน ในรัฐเบิร์น 
ห้าม ”จ าหน่าย” หรือว่า “ริน” ให้เดก็  
 -  แอลกอฮอล์ (ไวน์ เบียร์ เหล้าองุ่น) แก่เด็กและเยาวชน
อายตุ ่ากวา่ 16 ปี 
- เห ล้ากลั่น  (Aperitifs, เห ล้าผสมต่างๆ) แก่ เด็กและ
เยาวชนอายตุ ่ากวา่ 18 ปี 
ห้ามให้ มอบต่อ หรือว่าจ าหน่าย แก่เดก็  
- บหุร่ี ยาสบู แก่เยาวชนอายตุ ่ากวา่ 18 ปี 
สิ่งต้องห้ามและมีโทษ  
ห้ามเสพ ปลกู มีไว้ครอบครอง หรือจ าหน่าย  
กญัชา และสารเสพติดท่ีมีฤทธิตอ่ประสาท 
ข้อมลูเพ่ิมเติมท่ี  
www.suchtschweiz.ch 
 

 การดูแลเร่ืองการใช้จ่าย 
เดก็ควรท่ีจะเรียนรู้ ในการรับผิดชอบการใช้จ่ายด้วยตวัเอง 
โดยการรู้ถึงความต้องการและการแบ่งสัดส่วนการใช้
จ่ายเงินท่ีมีอยู่ 
 
 

http://www.suchtschweiz.ch/
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ให้เท่าไรด ี
เงินค่าขนมให้ลูกควรจะรวมอยู่ในข้อตกลงงบประมาณ
คา่ใช้จ่ายของครอบครัว ตามแผนค าแนะน าเบือ้งต้น 
คือ ต่อระดับชัน้การศึกษาภาคบังคับ ให้  1 ฟรังค์ ต่อชัน้ 
ต่อสปัดาห์ เช่น เด็กเรียนอยู่ชัน้ประถมท่ี 3 ให้ 3 ฟรังค์ต่อ
อาทิตย์ หรือ 12 ฟรังค์ตอ่เดือน 
ส่วนลูกวัยรุ่นนัน้ มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าโทรศทัพ์มือถือ 
ค่าตัว๋รถต่อเดือน และอื่นๆท่ีจะต้องจ่าย คุณสามารถเพ่ิม
เงินสว่นนีใ้ห้ลกูได้ตามความเหมาะสม 

แล้วจะให้เม่ือไรดี 
เร่ิมแรกคณุให้เงินคา่ขนมนีแ้ก่ลกูอาทิตย์ละครัง้ ถ้าหากว่า
ลกูของคณุเร่ิมท่ีจะเรียนรู้การจดัสรรเงินตามงบท่ีคณุให้ ก็
สามารถจ่ายเงินให้แก่เดก็เป็นรายเดือนแทนตอ่ไปได้ 

ซือ้อะไรและท าอะไรได้บ้าง  
คุณควรบอกกับลูกของคุณให้ชัดเจนว่า เงินค่าขนมนี ้ลูก
น าไปซือ้อะไรได้บ้าง และสว่นใดท่ีพ่อแมรั่บผิดชอบ และสิ่ง
ใด ท่ี ลู ก ไม่ ค วรใ ช้ เงิน ไป จากส่ วน นี ้ เช่ น  น า ไป ซื อ้
แอลกอฮอล์ หรือ บหุร่ี ยาสบู เป็นต้น 
คณุควรให้ค าแนะน ากับลกูว่า ควรจะจดัสรร ปันส่วน เงิน 
ท่ีได้นีอ้ย่างไร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามความต้องการ
และเรียนรู้ท่ีจะเปรียบเทียบราคาของสิ่งของเคร่ืองใช้ 
ข้อมูลเพิ่มเตมิ และให้ค าแนะน าช่วยเหลือ 
www.budgetberatung.ch 

 
 
 
 

 
 
 

เร่ืองอารมณ์  วิกฤติชีวิต  และการฆ่าตัวตาย 
ในวัยรุ่น 
อารมณ์เศร้าระดับต ่าๆ ไปจนถึงระดับซึมเศร้ารุนแรง นัน้
เป็นอาการโรคทางจิต ท่ีพบได้บ่อยในกลุม่วยัรุ่น 

การฆ่าตวัตายหรือพยายามฆ่าตวัตายนัน้ เกิดขึน้
จากความรู้สึก ท่ีว่าไม่สามารถรับสิ่งท้าทายและต่อสู้กับ
ชีวิตได้ อารมณ์เศร้าและอาการซมึเศร้า เป็นสถานภาพตก
อยู่ ในสภาวะ ท้อแท้  หดหู่   อาจมีอาการสะสมเป็น
ระยะเวลาหลายๆอาทิตย์ จนกระทัง่หลายๆเดือน 
อาการแสดงออก สังเกตได้ดังต่อไปนี ้
- มีอารมณ์เศร้า หดหู่ ละเห่ียใจ  
- ไมม่ีความสนใจ สิ่งใดๆ ทัง้สิน้  
- ไมม่ีความยินดี ดีใจกบัสิ่งใดๆทัง้สิน้ 
- มองไมเ่ห็นอนาคต มองโลกแตใ่นแง่ร้าย 
- การนอนหลับมีปัญหา และ ความอยากอาหาร

เปลี่ยนไป 
คดิฆ่าตัวตาย และพยายามฆ่าตัวตาย 
ความคิดเหลา่นี ้มีความสมัพนัธ์กบัการมีปัญหาทางสภาพ
จิต และบ่อยครัง้ท่ีลูกของคุณเช่ือว่า ตัวเองไม่สามารถ
รับมือกับภาระอันหนักอึง้ของชีวิตได้ และมีความคิดว่า
ชีวิตไมม่ีประโยชน์และไร้ซึง่ความหวงัใดๆ 
พยายามท าร้ายร่างกายตัวเอง (กรีดตัวเอง ดึงเส้นผม 
ใช้ไฟจีเ้ผาตัวเอง) 
อาการเหล่านี  ้ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจาก ความเครียด
รุนแรง โมโห ลงโทษตวัเอง เน่ืองจากพลาดการมีส่วนร่วม 
หรือ เพราะวา่รู้สกึไมยิ่นดี ยินร้ายกบัตวัเอง  

http://www.budgetberatung.ch/
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คุณจะปฏิบัติตัวอย่างไรดี ถ้าหากลูกคุณมีอาการ
เหล่านี ้
- สิ่งส าคญัท่ีสดุคือ คุณสงัเกตสญัญาณเตือน ของ

อาการผิดปกติทางด้านอารมณ์ จิตใจ ของลูกได้
แต่ เน่ินๆ พูดคุยย่ืนมือช่วยเหลือ และติดต่อ
ผู้ เช่ียวชาญบ าบดัแตเ่น่ินๆ 

- สอบถามความรู้สึกของลูกบ่อยๆ แสดงออกถึง
ความห่วงใย ความกงัวลกบัสิ่งผิดสงัเกต ุหาเวลา
และโอกาสพดูคยุกบัลกู 

สัญญาณเตือนที่เป็นไปได้ ของอาการโรคซึมเศร้า 
- รู้สกึท้อแท้ และเศร้าบ่อยครัง้ เป็นระยะเวลานาน 
- ไมม่ีพลงั หรือความกระตือรือร้น  
- ความสามารถลดลงอย่างเห็นได้ชัด ในเร่ืองการ

เรียน หรือการท างาน 
- ไมม่ีความสนใจ เฉยเมย กบัสิ่งท่ีท าอยู่ 

สัญญาณเตือนที่เป็นไปได้ อันตราย แสดงอาการคิด
ฆ่าตัวตาย 
- เก็บตวั ถอยตวัออกจากสงัคม เพ่ิมขึน้เร่ือยๆ 
- มีพฤติกรรมท าร้ายตัวเอง (กรีดตัว ถอนผม เผา

ไหม้ตวัเอง) 
- มีอาการซมึเศร้า 
- มีความคิด อยู่แต่ในวังวนในเร่ืองของความตาย 

(อ่านหนังสือประเภทนี ้ดูเว็บเก่ียวกับความตาย 
เขียนพินยักรรม หรือ จดหมายลาตาย) 

- สง่สญัญาณจะฆ่าตวัตาย 
- ให้ แจกจ่าย สิ่งของท่ีเคยรัก  

ข้อมูลเพิ่มเติม และให้ค าแนะน าช่วยเหลือปัญหา
ด้านสุขภาพจติ 
- www.psy.ch  
- www.feel-ok.ch (ใ ห้ ข้ อ มู ล ก า รป้ อ งกั น แ ก่

ผู้ปกครองและเยาวชน) 
- www.tschau.ch (ให้ค าแนะส าหรับเยาวชน) 

ข้อมลูจาก ส านกังานสขุภาพ รัฐเบิร์น 
Website:  www.bernergesundheit.ch  

ถามมา ตอบไป 
  

 โดย พ่ีหญิงไทย 
หญิงไทยแต่งงานกับชาวต่างชาต ิต้องอดทนถงึเม่ือไร    
ถาม : พ่ีหญิงไทยคะ หนกูบัสามีมีปัญหา มีเร่ืองอะไรเขาก็
ไมบ่อก แตไ่ปคยุกบัพ่ีสาวของเขา แทนท่ีจะบอกเรา เวลา
เราคยุกนั ก็มีแตเ่ร่ืองทะเลาะ ภาษาของหนกู็ไมไ่ด้ดีมาก 
เขามีงานท า ต าแหน่งสงู เงินเดือนดี ดแูลหนแูละลกูท่ียงั
เลก็ เร่ืองกินอยู่ไมล่ าบาก แตเ่ขาอารมณ์เสียบ่อยมาก 
พ่ีสาวเขาบอกว่าน้องเขาควรไปปรึกษาหมอเร่ืองอารมณ์
ของเขา เขาก็ไมไ่ป หนทูนไมไ่หวแล้ว อยากจะหย่าคะ่ หนู
จะเร่ิมท่ีไหนด ี
ตอบ: ใจเย็นๆค่ะ ก่อนจะบอกว่าควรเร่ิมเร่ืองการหย่า
อย่างไร ขออนญุาตวิเคราะห์วา่ ปัญหาระหวา่งคณุกบัสามี 
คืออะไรนะคะท่ีคุณบอกว่าเขาอารมณ์ไม่ดี เมื่อกลับมา
บ้าน อาจเพราะมีปัญหาจากท่ีท างานไหมคะ ถ้าหน้าท่ีการ
งานสงู ปัญหาคงมีมากขึน้ สามีท่ีกลบัมาบ้านหลงัเลิกงาน 
คงต้องการคู่คิด หรือแม้เพียงรับฟัง ให้เขาได้ระบาย ได้
ผ่อนคลาย ถ้าพูดคุยกับภรรยาไม่ได้ เขาจึงไปหาและ
พูดคยุกบัพ่ีสาว และเร่ืองท่ีพ่ีสาวบอกว่า น้องชายมีอาการ
ทางอารมณ์ท่ีน่าจะต้องการความช่วยเหลือจากหมอ น่าจะ
สนันิษฐานได้ว่า เขาไมส่บาย(ทางจิต)  จึงอยากจะแนะน า
ให้คณุให้ความรักและเมตตาแก่เขามากขึน้ เพราะอารมณ์
ร้ายนัน้ เขาคงไม่ได้ตัง้ใจ (เพราะอย่างท่ีคุณบอก เขายัง
ดูแลความเป็นอยู่ของคุณและลูกอย่างดี) เมื่อใดท่ีเขา
อารมณ์ไม่ดี คุณซึ่งสุขภาพจิตยังเต็มท่ี ไม่ควรท่ีจะต่อ
ค าพดู ให้เขาอารมณ์เสียมากขึน้ ก็จะเป็นทางหนึง่ท่ีจะช่วย
ลดความขัดแย้ง เพราะการทะเลาะกัน ต้องมีสองฝ่าย ถ้า
เราน่ิงเสีย เร่ืองราวก็จะไม่ลุกลาม สามีต้องการความรัก 
ความเข้าใจ ลองเช่น นี  ้สักพักหนึ่ งก่อนไหมคะ ถ้า
ความสมัพันธ์ของคุณทัง้สองดีขึน้ คุณอาจจะช่วยพูดกับ
เขาเร่ืองการไปปรึกษาจิตแพทย์ ได้อีกทางหนึ่ง แต่การจะ
เข้าใจกันได้ การสื่อภาษาเป็นเร่ืองส าคญัอนัดบัหนึ่ง คุณ

http://www.psy.ch/
http://www.bernergesundheit.ch/
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จะเป็นเพ่ือนคู่คิดของสามีได้ ต้องเข้าใจทัง้ภาษากาย 
ภาษาพูด เตรียมตวัไว้เร่ืองการเรียนภาษาท้องถ่ิน ย่อมเป็น
ประโยชน์ทัง้ในครอบครัว การเข้าใจซึ่งกันและกัน และ
ต่อไปเมื่อลูกๆ โตขึน้ ก็สามารถดูแลช่วยเหลือลูก ในวยัท่ี
ต้องไปโรงเรียน อีกด้วย ท่ีต้องแนะน าเช่นนี ้เพราะเห็นว่า 
คุณควรเตรียมความพร้อม เพราะการหย่า คือการท่ีคุณ
ต้องแยกออกไปดูแลตัวเอง และอาจต้องดูแลลูกด้วย ให้
เวลาแก่ตัวเองตอนนี ้ชั่งน า้หนักระหว่างการอยู่ด้วยกัน
ต่อไป หรือจะออกไปเผชิญชีวิตด้วยตนเอง ถ้าจะอยู่
ด้วยกนั ก็ต้องมีความอดทน ซึง่คือ ตวัเราท่ีต้องอดทน ดแูล
สามี ให้เขาผ่านวิกฤติทางจิตใจ เช่ือว่าความอดทนจะช่วย
ประคองชีวิตครอบครัว และเพ่ือลกูซึง่ยงัเลก็อยู่  

ความรักจะท าให้คนมีความอดทนเพ่ิมขึน้ น่าจะ
จริง ลองสักระยะหนึ่งนะคะ 
แล้วถ้าคิดว่ายังต้องการหย่า 
เราก็ยินดีให้ค าปรึกษาเพ่ิมเติม
ค่ะ คืบหน้าอย่างไร ปรึกษากัน
ได้ตลอดเวลาคะ่   
 

สามีหนู มีกิ๊ก  ฟ้องหย่าได้
ไหม คะ  แ ล้ วห นู ต้ อ งท า
อย่างไร  
ถาม :  พี่ หญิงไทย ช่วยหนู
นะคะ เราอยู่ ด้วยกันมา 15  
ปี ไม่มีลูกด้วยกัน เพราะต่าง
ก็ท างานหนกัทัง้คู ่ชีวิตมีแตง่านๆๆ หนเูดินทางตา่งประเทศ 
บ่อยมาก เพราะมีธุรกิจ ส่วนสามีก็ท างานระดับสูง เขา
ติดตามไปไม่ได้ บางครัง้จงึห่างกนั หนึง่เดือนท่ีผ่านมา เขา
สารภาพว่า เขามีผู้ หญิงใหม่ ท างานเสิร์ฟอยู่ร้านคาราโอ
เกะ แตผู่้หญิงคนนัน้ก็ไมใ่ช่คนโสด ดซูิคะ หนเูสียใจ ร้องไห้
หนกัมาก แต่เราไม่ทะเลาะกนันะคะ เพียงแต่หนูยงัเงียบๆ 
ไมอ่ยากพดูด้วย หนคูิดจะหย่ากบัเขาอย่างเดียว   

ตอบ: น่าเห็นใจนะคะ หนูคงเสียใจมาก เหตกุารณ์เพ่ิงจะ
เกิดไม่นานนีเ้อง และท่ีเขามาสารภาพ เพราะคงทนไม่ไหว 
ไม่อยากโกหกเราต่อไป อยากให้ลองใช้เวลาอีกนิดนะคะ 
ระหว่างนีล้องชั่งใจ ระหว่างความรักท่ีมีต่อกัน ยาวนาน
หลายปี เขาต้องมีความดีกับเราจ านวนหนึ่งทีเดียว เดาว่า
คณุและสามี ซึง่แต่งงานกนัมากว่า 15 ปี คงมีอายุเข้าสู่วยั
กลางคน หลายคู่ เม่ือถึงอายุประมาณนี ้อาจมีเหตใุห้สามี
ออกไปหาความตื่นเต้น นอกลู่นอกทาง หลงไปสกัพักหนึ่ง 
ถ้าคณุคิดว่าต้องการได้สามีคนเดิมกลบัคืนมา ยงัให้ความ
รักเขาได้ ให้อภยัได้ ไมต่ัง้แง่งอน ไมพ่ดูให้เขาร าคาญใจ ให้
เขากลับเข้าบ้านด้วยความสุข-สงบ การท่ีเรากลับมาดู
ตนเองบ้าง บางครัง้ก็จ าเป็น เพราะเวลา 15 ปีท่ีผ่านมา 
เราเปลี่ยนไปจากเดิม การดูแลสามีอาจกลายเป็นความ

เคยชิน จนเป็นเฉยชา หรือไม่ ความสุข ความรัก 
ความศรัทธา เกิดกับเราได้ เมื่อมีความอดทน อ่อน
น้อม ถ้าได้ความรักแล้ว จะได้ทุกอย่างจากเขา และ
จะสามารถรักษาครอบครัวไว้ได้ วันนี ้พ่ีหญิงไทย 
เพ้อเจ้อเกินความจริงไปหรือไม่  แต่เพราะเคยเห็น
ปัญหาเช่นนี ้หลายคู่แล้ว และยินดีกบัเขาท่ีสามารถ
กลบัมาอยู่ด้วยกนั แล้วย่ิงรักกนัมากกว่าเดิม เพราะ
ผ่านประสบการณ์เหลา่นี ้อย่างอดทน ให้อภยั มีของ
ดีดีแล้ว ต้องต่อสู้ รักษาไว้ เพราะถึงอย่างไร ตาม
ลักษณะของก๊ิกท่ี เล่ามานัน้  ไม่มีส่วนไหนท่ีจะ
เทียบเท่าเราได้เลย วันนีข้ออนุญาต ท่ีจะยังไม่

แนะน าเร่ืองการแยกหรือการหย่านะคะ เพราะในมมุมองท่ี
ได้จากการพูดคุยกัน คุณ ใจเย็นลงแล้ว ต้องการให้เวลา
ตวัเองในการแก้ไขปัญหาเพ่ือรักษาครอบครัวไว้ ถึงอย่างไร 
พ่ีหญิงไทยก็พร้อมเสมอท่ีจะได้พดูคยุกบัคณุอีก นะคะ  
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 ปฏิทินกิจกรรม 

.......................................................................................ตดัตามรอยปรุ............................................................................. 

 

ใบสมคัรสมาชิก  

สมาคมหญิงไทยเพือ่หญิงไทย ในสวิตเซอร์แลนด์ 
 

     ช่ือ.........................................................................นามสกลุ................................................................. 
     ช่ือคูส่มรส...............................................................ท่ีอยู่..(ถนน,เลขท่ี).................................................. 
     เมือง..............................................รหสัไปรษณีย์..................โทรศพัท์................................................... 
     อีเมล์....................................................................... 
     ลายมือช่ือ................................................................วนัท่ี..................................................................... 
     โปรดสง่ใบสมคัรนี ้ไปท่ี  Verein Thai Frauen für Thai Frauen,  Postfach 11, 3038 Kirchlindach   
     โปรดสัง่จ่ายท่ี  PC Konto: 87-677365-7              IBAN : CH26 0900 0000 8767 7365 7 
     คา่บ ารุงสมาชิก รายบคุคล กลุม่ ชมรม ห้างร้านและองค์กรตา่งๆ ปีละ 50 ฟรังค์สวิส  
     ท่านจะได้รับวารสารรวงข้าว 3 ฉบบัตอ่ปี เข้าร่วมสมัมนา ร่วมกิจกรรมตา่งๆ รวมทัง้ได้รับข้อมลูความรู้ตา่งๆ  
     โดยมีคา่สมาชิกเป็นรายได้ ท่ีสมาคมฯ น ามาใช้ในการจดัท าเอกสาร และกิจกรรมตา่งๆส าหรับสมาชิก 
                     

 
 
 
 
 

 

วันอาทติย์ที่ 11 ธ.ค. 2016 
เวลา 09.30 - 16.30 น.  

โครงการเรียน “แกะสลัก ผักและผลไม้ กับครูแจง” 
โดยคณุบษุยรัตน์ Somapee (ครูแจง) 

ท่ี  Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach 

วันอาทติย์ที่ 21 พ.ค. 2017 
เวลา 09.30 -17.30 น.  

งานประชุมสามัญประจ าปี  2017/2560 
ที่  Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach 

วันอาทติย์ที่ 3 ก.ย. 2017 
เวลา 09.30 -17.30 น. 

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

 



การอบรมสมัมนาตามหลกัจิตวทิยา โดย แพทยห์ญิงอภิสมยั ศรีรงัสรรค ์และ คณะรวม 5 ท่าน  

จาก ศนูยจิ์ตรกัษ ์โรงพยาบาลกรงุเทพ 

 
วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2016 ที ่วัดศรีนครินทรวราราม เรื่อง “สื่อรักในครอบครัว” 

 และ “สื่อสารด้วยหัวใจ ท าอย่างไรให้ลูกรับฟัง” 
 

 

วันอาทติย์ที ่4 กันยายน 2016 ที ่Pfrundhaus Kirchlindach ในงานวันครอบครัวคร้ังที ่11 

 เรื่อง “สื่อรักในครอบครัว” และ “สื่อสารด้วยหัวใจ ท าอย่างไรให้ลูกรับฟัง” 
 

 

วันที่ 10-11 กันยายน 2016 ที ่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบร์ิน 
เรื่อง “เรียนรู้การให้ค าปรึกษา และ การสื่อสารกับคนรอบข้าง”  

 



 
  

 

 

 

 

      

  ครัง้หนึง่ เม่ือหมอ่มราชวงศ์คกึฤทธ์ิ 
ปราโมช กราบบงัคมทลูถามพ่อ
หลวงว่า “เคยทรงเหน่ือย ทรงท้อ

บ้างหรือไม่” ครัง้นัน้ ทา่นมีพระราช
กระแสตอบว่า “ความจริงมันหน้า
ท้อถอยหรอก บางเร่ืองมันหน้า
ท้อถอย แต่ว่าฉันท้อไม่ได้ เพราะ
เดมิพันของเราน้ันสูงเหลือเกนิ
เดมิพันของเราน้ันคือบ้านคอื
เมือง คือความสุขของคนไทยทั่ว
ประเทศ ” 
              ข้อมูลจาก ไทยรัฐ ฉบับ ๖ ธันวาคม ๒๕๓๒ 

 
         

 
 
 
 

  

             

 

ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช 
เปน็พระมหากษตัริยล์ าดบัที ่๙ แห่งราชวงศ์จกัรี มีพระนามเตม็ว่า 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูิพลอดลุยเดช 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบด ีจกัรีนฤบดนิทร สยามนิทราธริาช บรมนาถบพิตร 

๕ ธนัวาคม ๒๔๗๐ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 


