สานต่อที่พอ่ ทา (ปณิธานของคนไทย)
พวกเรามีภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 ติดอยู่ท่ ฝี าบ้ าน
เราชอบมองภาพของพระองค์ ท่าน แล้ วก็ช่ ืนชมที่ท่านทรงทางานหนัก
วันนี ้ จะเป็ นวันที่พวกเราจะไม่ ใช่ แค่ มอง และแค่ ช่ ืนชมพระองค์ ท่านอีกต่ อไป...
เราจะต้ องเริ่มสานต่ องานของพระองค์ ท่าน ไม่ ว่าจะเป็ นงานในโครงการพระราชดาริ
ทาตามแนวทางปรัชญาคาสอนของพระองค์ ท่าน หรื อกระทั่งทาสิ่งต่ างๆ โดยยึดถือ
ประโยชน์ ส่วนรวมเป็ นที่ตงั ้ เท่ านีก้ ็นับว่ าเป็ นการสานต่ องานของพระองค์ ท่านแล้ ว
ครัง้ นี ้ ภาพของพระองค์ ท่านจะเป็ นเครื่องเตือนใจให้ พวกเราทุกคน...ลงมือทา

ว า ร ส า ร เ พื่ อ ช า ว ไ ท ย ใ น ส วิ ต เ ซ อ ร์ แ ล น ด์ ปี ที่ 19
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โครงการ เรียนแกะสลัก ผักและผลไม้ กบ
ั คุณบุษยาร ัตน์ โสมภีร ์ (ครู แจง)
่
่
่
เมือวน
ั ที 11 ธ ันวาคม พ.ศ 2559 ที Pfrundhaus Kirchlindach

ขอขอบคุณ

คุณ Arom และ
Prof. Matthias Steinmann

ปราสาท (Schlössli) Ursellen
Konolfingen และ
ปราสาท Wyl, Switzerland
http://www.schloss-wyl.ch
่
ผูม้ อ
ี ป
ุ การคุณ ต่อสมาคมหญิงไทยเพือหญิ
งไทย
สวิตฯ เสมอมา

เรียนแกะสลัก ผักและผลไม้ กบ
ั คุณบุษยาร ัตน์ โสมภีร ์ (ครู แจง) โครงการ 2
่
่
เมือวน
ั ที 26 กุมภาพันธ ์ พ.ศ 2560 ที่ Pfrundhaus Kirchlindach

่ ันที่ 15 กุมภาพันธ ์ 2560
เมือว
ประธานสมาคมหญิงไทยฯ คุณจารีย ์ เคลเลอร ์ คีรโี ต
่
เข้าเยียมคารวะ
และ มอบหนังสือคูม
่ อ
ื การดาเนิ นชีวต
ิ ฯ
“เส้นทางสู ่สวิตเซอร ์แลนด ์ “
แด่ ท่านร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

นายดอน ปรมัตถ ์วินย
ั

้ั
ผู ส
้ นับสนุ นการก่อตงสมาคมหญิ
งไทยหญิงไทย
่
่ 19 ปี ทีแล้
่ ว
เพือหญิ
งไทย สวิตเซอร ์แลนด ์ เมือ

รวงข้าว

ปี ที่ 19 ฉบับเดือนเมษายน 2560/2017

สารบัญ

สมาคมหญิงไทยเพือ่ หญิงไทย 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

เรื่องจากปก
5

สานต่อ ที่พอ่ ทา

เรื่องจากเมืองไทย
6

ถวายอาลัย

กฎหมายน่ารู้

เฟสบุ๊ก 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
…………………………………………......
บรรณาธิการ: กุหลาบ ไทรโพธิ์ภู่
ฝ่ ายศิลป์ : ชนิกา เกียรตินนั ทน์ มาร์ แชลล์
กองบรรณาธิการ : กุวลั ยา รีเดอร์ อรัญญา อูดรี
พิสูจน์ อักษร : จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต
นักเขียน : ก. ไตรคา นกฮูก พี่หญิงไทย ลาดวน
โยทะกา แด่บพุ การี เปสโลภิกขุ เฟราฮีรชิ
นักแปล : ศักดา บัวลอย แม่ลิง และวีรณา ฟอเรอร์
ขอบคุณภาพปก จากโครงการสานต่อที่พอ่ ทา และภาพประกอบในเล่ม
จาก Beobachter และกูเกิ ้ล
ขอบคุณภาพ ส.ค.ส.2560: สยาม เนียมนา

8
10
11

กฏหมาย ที่เปลี่ยนไป ปี 2560
กฏหมายประกันสังคม ในสวิตฯ (ตอนที่ 2)
กฎหมายคุ้มครองบุตรนอกสมรส

สรรหามาเล่า
14
15
17

6 ปี ที่รอคอย แล้ วความสุขน้ อยๆก็เบ่งบาน
อุทาหรณ์ สอนใจ
เมื่อฉันมาอยูบ่ ้ านหลังที่ 2

สุขภาพกาย ใจ
18
20

ครอบครัว ครอบคน
กฏ 4 ข้ อ ในการกินให้ ปลอดภัย

สาระน่ารู้
12
21
22
24
25

สวิตเซอร์ แลนด์ แบรนด์ที่อยูใ่ นใจ
เปิ ดอกลูก
Mobbing
การหางานในสวิตเซอร์ แลนด์
ร้ องทุกข์ ในต่างแดน

หญิงไทย
4
26
28
29
30

บทบรรณาธิการ และ สารจากประธาน
ถามมา ตอบไป
ปฏิทินกิจกรรม
รายงานกิจกรรมสมาคมฯปี 2016
รายงานการเงินสมาคมฯปี 2016
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สารจากประธาน

บทบรรณาธิการ
ถึ ง แม้ ชี วิ ต ของเรา จะเดิ น ทางมาถึ ง ปี ที่ ไม่
มี “ส.ค.ส.พระราชทาน” จากในหลวงรั ช กาลที่ 9 อีก
ต่อไป แต่การ “ส่ งความสุ ข” ตามความหมายของการ์ ด
อวยพรปี ใหม่จากพระองค์ท่าน จะไม่มีวนั หายไปไหน หาก
พวกเราชาวไทยร่ วมกัน “สานคาสอน” ให้ คงอยู่ในดวงใจ
แ ล้ ว พ ร ะ อ ง ค์ จ ะ ท ร ง อ ยู่ กั บ พ ว ก เ ร า ต ล อ ด ไ ป
เช่นเดียวกับ “ส.ค.ส.2560” ฉบับ “สานคาสอน” ที่เห็นนี ้
ก็เป็ นอีกหนึง่ ตัวอย่างที่สะท้ อนออกมาให้ เห็น เป็ นรู ปธรรม
ได้ อย่างชัดเจนแล้ วว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช” ไม่ได้ ทรงหายไปไหน แต่ยงั คงอยู่กบั เรา
ตลอดไป ตราบใดที่ “ลูกของพ่ อ” มองเห็นค่าในคาสอนที่
ท่านเคยให้ ไว้ แล้ วนามาสานต่อให้ เกิดสิ่งดีๆ เพื่อแผ่นดิน
ของพ่อ เพื่อบ้ านเมืองของเรา....
รวงข้ าวฉบับ แรกของปี คงไว้ ซึ่ง เรื่ องราว ที่ อัด
แน่นไปด้ วยสาระ และบันเทิงเช่นเคย
และขอเชิญชวนสมาชิก รวมทัง้ ผู้สนใจร่ วมงาน
ประชุ ม สามั ญ ประจ าปี ในวั น อาทิ ต ย์ ที่ 21 พ.ค.นี ้ ที่
Pfrundhaus Kirchlindach
และร่ วมฟั งการสัมมนา ส่วนจะ
เป็ นเรื่ องอะไร ต้ องติดตามกัน
ต่อไป แล้ วพบกันค่ะ
กุหลาบ ไทรโพธิ์ภู่

สวัสดีค่ะเพื่ อนสมาชิ ก สารฉบับนี ส้ ่งมาไกลจากอ าเภอ
เขมราฐ (ชื่อนีม้ ี ความหมายว่า “ดินแดนแห่งเกษมสุข ” )
จังหวัดอุบลราชธานี ริ มฝั่ งแม่น ้าโขง เขตแดนระหว่างไทย
และลาว โดยปกติในช่วงฤดูหนาวเหน็บในสวิตฯ ก็จะหลบ
ไปรับลม(แสน)ร้ อนที่เมืองไทย และหาโอกาสเดินทาง ครัง้
นี ส้ ามเดือน ทาสถิ ติขึน้ -ลงเครื่ องบิ น 18 ครั ง้ เครื่ องบิ น
ไม่ ไ ด้ วิ เ ศษจนเกิ น ไป แต่ เ ป็ น ยานพาหนะชนิ ด หนึ่ ง ซึ่ ง
รวดเร็ ว และถ้ านับ รวมการเดิน ทางด้ วยรถบัส ระหว่ า ง
จังหวัด และรถยนต์ด้วย คงมากกว่าหมื่นกิโลเมตร
ชีวิต คือการเดินทาง โดยส่วนตัวมองว่า ทุกขณะ
ของชี วิต ที่ เคลื่ อนไป เราได้ พ บ เห็ น ได้ ยิ น ได้ ก ลิ่ น ได้
สัมผัส ได้ ประสบการณ์ การเคลื่อนไหวที่ เปรี ยบเหมือน
การเดินทาง เกิดขึ ้นตลอดเวลา ไม่มีสิ่งใดหยุดนิ่ง สิ่งใกล้
ตัว ในบ้ าน นอกบ้ าน ที่ ท างาน ทุก เหตุก ารณ์ ใหม่ - สด
ทั ง้ หมด คนละที่ คนละเวลา แต่ บ างครั ง้ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ประจาวัน อาจดูเหมือนจาเจ เราจึงต้ องการออกไปให้ ไกล
กว่ า นั น้ การออกเดิ น ทางคื อ การออกไปเรี ยนรู้ รั บ
ประสบการณ์ใหม่ๆ สิ่งแวดล้ อมอื่นๆ เรี ยนรู้ เพื่อนามาปรับ
ใช้ เมื่อการเดินทางสิ ้นสุด เราจะกลับบ้ านอย่างสดชื่น เป็ น
สุข กลับมาดูแลตนเองด้ วยประสบการณ์ใหม่ๆที่ได้ รับมา
พวกเราชาวหญิ งไทยฯจึงสลับกัน ออกเดิน ทาง
นานบ้ าง สัน้ บ้ าง เพื่ อกลับ มาด้ วยแบตเตอรี่ ที่ เต็ม เพื่ อ
กลับมารับใช้ เพื่อนๆด้ วยความเบิกบาน หวังว่าเพื่อนๆชาว
ไทยและครอบครั ว จะให้ เวลากับการเดินทางแบบนีบ้ ้ าง
แล้ วนาประสบการณ์ใหม่ๆ มาแบ่งปั นกันบ้ างนะคะ
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โดย ลาดวน
เรื่ องจากปก ของรวงข้ าวฉบับ แรกของปี พ.ศ.
2560 นี ้ ล าดวนขอน าเรื่ อ งราวของบุ ค คลกลุ่ ม หนึ่ ง ที่
ลาดวนไม่ร้ ู จกั ว่าพวกเขาเป็ นใครกันบ้ าง แต่เรื่ องราวสิ่งที่
พวกเขาทา ทาให้ ลาดวนต้ องนามาบอกต่อ ด้ วยหวังว่า
พวกเราจะร่ วมมือกับพวกเขา สานต่อที่พ่อทา...
เริ่ มต้ นเดือน พฤษภาคม พ.ศ 2559 “เครื อข่ าย
สานต่ อที่พ่ อทา” ได้ ก่อกาเนิ ดขึน้ จากการรวมตัวของ
กลุ่มคนในวงการสื่อสารมวลชนและโฆษณา ที่ มีความ
ตังใจจะท
้
าอะไรดีๆ เพื่อ “พ่ อ” ในโอกาสที่พระองค์ท่านขึ ้น
ครองราชย์ครบ 70 ปี ด้ วยพวกเขาเชื่อว่า วิธีดีที่สดุ ที่จะทา
ให้ การฉลองครัง้ นี ้ยัง่ ยืน คือ การสืบสานพระราชปณิธาน
ด้ วยการส่ งต่ อวิธีคิดในการทางาน และการดาเนินชีวิต ที่
พระองค์ท่านทาไว้ เป็ นแบบอย่าง ให้ ประชาชนของท่านได้
นาไปปรับใช้ เป็ นธรรมประจาใจในการดาเนินชีวิต
1 ตุลาคม พ.ศ 2559 เขาเปิ ดตัว “เดิน|ทาง|พ่ อ”
เป็ นโครงการแรกของพวกเขา ตามแผน ที่พวกเขาวางไว้
นัน้ จะมีงานอื่นๆมากมาย ทยอยออกสู่สายตาชาวไทยใน
เวลาอัน ใกล้ โดยมีเพจสานต่อที่ พ่ อท า ในเฟสบุ๊ก เป็ น
พื ้นที่รวบรวมงานทังหมด
้

แต่เมื่อวัน ที่ 13 ตุล าคม พ.ศ. 2559 เกิ ด ความ
สูญ เสี ย ครั ง้ ยิ่ ง ใหญ่ ใ นประวัติ ศ าสตร์ ช าติ ไ ทย กับ การ
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพ ลอ
ดุลยเดช ในความเศร้ าโศกที่พวกเขามี เหมือนกับคนไทย
ทุกคน ... เขาถามตัวเองว่า "สานต่ อที่พ่อทา" จะไปต่อ
อย่างไร... และคาตอบที่ได้ คือ พวกเขาควรสานต่อ สิ่งที่
เขาได้ ตงใจไว้
ั้
เพราะการแสดงความจงรักภักดี และความ
อาลัย ที่ ดี ที่ สุด คื อ การสานต่ อ ที่ พ่ อ ท า เพราะสิ่ ง นี เ้ อง
"พ่ อ" จะอยู่กับเราตลอดไป และไม่นาน พวกเขาก็ได้ สืบ
สานพระราชปณิธาน ด้ วยการจัดทา 70 ภาพ 70 คาสอน
ตลอด 70 ปี ที่ทรงครองราชย์ โดยคัดเลือก 70 พระบรม
ราโชวาท และพระราชดารัส ที่พระราชทานแก่ปวงชนชาว
ไทย ในวาระต่างๆ ประกอบกับพระบรมสาทิ สลักษณ์ ที่
บรรจงวาด และออกแบบด้ วยความจงรั ก ภัก ดีจ าก 10
ศิลปิ นร่ วมสมัย โดยได้ เผยแพร่ วนั ละ 10 ภาพ ต่อเนื่องกัน
เป็ น เวลา 7 วัน ตัง้ แต่ วัน ที่ 24-30 ตุ ล าคม พ.ศ. 2559
เพื่ อให้ ประชาชนชาวไทยได้ เ ก็บบันทึก ส่งต่อ พร้ อมยึด
เป็ นแนวทางในการ ดาเนินชีวิตสืบไป...
ทังปกหน้
้
าและปกหลัง ของวารสารรวงข้ าว ที่อยู่
ในมือสมาชิกนี ้ พวกเราได้ ร่วมกันคัดเลือก ให้ สอดคล้ อง
กับ การน ามาใช้ ในการดาเนิ น ชี วิต และการท างานของ
พวกเรา หากทุกคน อ่านแล้ วคิด และนามาใช้ ดาเนินชีวิต
แล้ วชีวิตของเรา จะมีพ่อเป็ นผู้นาทางเสมอ....
ส าหรั บ พวกเราชาวสมาชิ ก หญิ ง ไทย เพื่ อ
หญิ งไทย สวิตฯ ลาดวนเชื่ อมั่นเหลือเกิ นว่า พวกเราจะ
สานต่อที่พ่อทา ไปด้ วยกันอย่างแน่นอนใช่ไหมค่ะ เพราะ
เพียงเรา สานต่อที่พ่อทา "พ่ อ" ก็จะอยู่กบั เราตลอดไป....
สนใจติดตามเรื่ องราวของพ่ อได้ ท่ ี
https://www.facebook.com/fulfillingfatherslegacy/
และชมภาพ อีก 68 ภาพได้ ที่
http://www.chicministry.com/70-years-royal-duties/
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โดย นกฮูก

มีคนถามว่า ช่วงนี ้กลับไปอยู่เมืองไทยหลายเดือน
มี อ ะไรจะเล่ า สู่กัน ฟั ง บ้ า ง คิ ด ว่ า คงไม่ พ้ น เรื่ อ งเกี่ ย วกับ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิ ต
ลาธิเบศรามาธิบดี จักรี นฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรม
นาถบพิตร หลังการเสด็จสูส่ วรรคาลัยเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม
พ.ศ. 2559 ที่ ผ่านมา พสกนิ กรไทยทั่วโลก ต่างโศกเศร้ า
อาดูร ร่ าไห้ หลัง่ น ้าตากับความสูญเสียครัง้ ยิ่งใหญ่นี ้ ทรง
ครองแผ่นดินโดยธรรม ยาวนานถึง 70 ปี ดังนัน้ คนรุ่ นเรา
ส่วนใหญ่จึงเกิดใต้ พระบรมโพธิสมภาร และในประเทศที่มี
พระมหากษั ต ริ ย์ ที่ รั ก พสกนิ ก รมากกว่ า สิ่ ง ใด ทรงเป็ น
พระมหากษัตริ ย์นกั พัฒนา ที่ทรงดูแลทุกข์สขุ ความเป็ นอยู่
ของพสกนิกรดัง่ ลูกหลาน
แม้ เวลาจะผ่านมาหลายเดือนแล้ ว ความโศกเศร้ า
ยังมิได้ จืดจางจากหัวใจของเราเหล่าชาวไทย ทังในประเทศ
้
ไทย และที่อยู่ในต่างประเทศ ทางสานักพระราชวังอนุญาต
ให้ พสกนิกร ได้ รับโอกาสเข้ าไปน้ อมถวายบังคมพระบรม
ศพ ในพระที่นงั่ ดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ใน
แต่ละวัน จึงมีชาวไทยทัว่ ทุกสารทิศ เดินทางมากราบถวาย
บังคมพระบรมศพ บางวันมีจานวนหลายหมื่นคน ทาให้
ต้ องรอเข้ าแถว เป็ นเวลานาน บางราย รอเพียง 1 ชั่วโมง
แต่ส่วนใหญ่ต้องรอนานเป็ น 10 หรื อนานกว่านัน้ เกือบ 20

ชัว่ โมง ขึ ้นกับว่าเป็ นเวลาไหน หรื อเป็ นวันเทศกาล วันหยุด
เพราะในวันหยุดเช่นปี ใหม่ มีประชาชนไปมากกว่า 7 หมื่น
คน ลองคิดดูว่าจะต้ องรอนานเท่าใด บางคนเดินทางมา
จากต่างจังหวัดไกลๆ เดินทางข้ ามคืน ข้ ามวัน 2-3 วัน แล้ ว
ต้ องมายืนรอ นัง่ รอ ท่ามกลางอากาศร้ อนจัด อีกเป็ นเวลา
หลายชั่ว โมง แต่ สิ่ ง เหล่ า นี ไ้ ม่ ใ ช่ อุป สรรค แม้ จ ะเหนื่ อ ย
เมื่ อ ยล้ า เพี ย งใด ก็ ไ ม่ มี ใ ครแสดงอาการ ทุ ก คนมี ค วาม
อดทนอย่างยิ่ ง ด้ วยในหัวใจของตน เห็นแต่ภาพการทรง
งาน ตรากตร าพระวรกายของพระบาทสมเด็ จ พระ
เจ้ าอยู่หัวในพระบรมโกศ ที่พระเสโทไหลอาบพระพักตร์
และฉลองพระองค์ที่เปี ยกชุ่ม ท่านทรงงานมายาวนานกว่า
นั น้ หลายคนไปกราบถวายอาลั ย แล้ ว 3-4-5-6 ครั ง้
นอกจากนีย้ ังมีหมู่คณะที่เป็ นเจ้ าภาพสวดอภิธรรม วันละ
หลายกลุ่ม และหลายคน ไม่เคยมีโอกาสเข้ าเฝ้าใกล้ ชิ ด
ขณะทรงพระชนม์ชีพ การเข้ าน้ อมกราบถวายบังคมพระ
บรมศพ ขอเป็ นครั ง้ หนึ่งในชีวิต เท่านีเ้ อง ก็ปลื ้มจนนา้ ตา
ไหล ทุกคนมีโอกาสเข้ าไปกราบถวายสักการะเบื อ้ งหน้ า
พระบรมโกศ

บรรยากาศทั่วไป
ทุกหนแห่ง ทุกมุมเมือง ในอาคาร ในร้ านค้ า ใน
สถานที่ทุกแห่ง ตามท้ องถนน ประดับด้ วยพระบรมฉายา
ลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่ในพระบรมโกศ พร้ อม
ค าถวายอาลัย ประชาชนมากกว่ า แปดสิ บ เปอร์ เ ซ็ น ต์
พร้ อมใจกันแต่งกายไว้ ทุกข์ แสดงให้ เห็นว่าประชาชนยัง
ราลึกถึงพระมหากรุ ณาธิคณ
ุ ของพระองค์ท่าน อย่างไม่จืด
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จาง ทัง้ ประเทศแต่งกายเป็ นสีเดีย วกัน ทัง้ หญิ งและชาย
ด าทัง้ ชุ ด หรื อขาว-ด า ความจริ ง ก็ ส ะดวกและเรี ย บง่าย
ขณะเดี ย วกัน ก็ ท าให้ เ ราระลึก ถึ งท่ า นตลอดเวลา จึ ง มี
เรื่ องราวมากมาย ที่สื่อสารผ่านทุกช่องทางเกี่ยวกับ “แผนที่
ชีวิตของพ่อ” หรื อ “เดินตามรอยเท้ าพ่อ” เพื่อเตือนตนเองที่
จะก้ าวเดินตามรอยพระบาทต่อไป ที วี ทุกช่อง เผยแพร่
พระราชกรณี ย กิ จ ย้ อนหลัง เป็ น ระยะๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพราะเป็ นเรื่ องราวเล่าขาน ได้ อย่างไม่ร้ ู จบ อีกทังย
้ ้าเตือน
ผู้ชมให้ ได้ รับทราบว่าทรงงานตรากตราเพื่อพสกนิกรอย่าง
หาที่เปรี ยบมิได้

พระที่น่ ั งดุ สิตมหาปราสาท (ข้ อมูล วิกิพีเดีย)
เมื่อปี พ.ศ. 2332 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ าจุฬา
โลกมหาราช โปรดเกล้ าฯ ให้ สร้ างพระที่ นั่ ง ดุ สิ ต มหา
ปราสาทขึน้ บนพืน้ ที่ซึ่งเคยเป็ นที่ตงของ
ั้
พระที่นั่งอมริ นท
ราภิเษกมหาปราสาท ซึง่ ถูกฟ้าผ่าไหม้ จนหมด
จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ ให้ สร้ าง
มหาปราสาทขึ ้นใหม่บนพื ้นที่เดิม นามว่า
พระที่นงั่ ดุสิตมหาปราสาท
พระที่ น่ ั งดุ สิ ต มหาปราสาท เป็ น
พระที่นงั่ องค์ประธานของหมู่พระมหาปราสาท
ใ น พ ร ะ บ ร ม ม ห า ร า ช วั ง ตั ้ง อ ยู่ ใ น เ ข ต
พระราชฐานชันกลาง
้
ทางทิศตะวันตกของพระ
ที่นั่งจักรี มหาปราสาท มีพระที่นั่งพิมานรั ตยา
พระปรัศว์ซ้าย พระปรัศว์ขวา และ เรื อนบริ วาร
หรื อ เรื อนจันทร์ ต่อเนื่องทางด้ านหลังในเขตพระราชฐาน
ชันใน
้ พระที่นงั่ องค์นี ้ ได้ รับยกย่องว่าเป็ นสถาปั ตยกรรมชัน้

เอกของกรุ งรัตนโกสินทร์ และเป็ นพระที่นงั่ ทรงไทยแท้ องค์
เดียว ในพระบรมมหาราชวัง โดยเฉพาะเรื อนยอดพระมหา
ปราสาท (กุฎาคาร) มีรูปทรงต้ องด้ วยศิลปะลักษณะอัน
วิจิตรงดงาม

ความภูมิใจที่ ได้ เกิ ดเป็ นคนไทย ในแผ่นดินไทย
ปณิ ธ านที่ จ ะเดิ น ตามรอยพระบาท เพื่ อ ตอบแทนคุ ณ
แผ่นดิน ถวายแด่พระองค์ท่าน ทางหนึง่ ที่เราสามารถทาได้
คื อ การสานต่ อ พระราชภารกิ จ ที่ ท รงพระราชทานไว้
จานวนมากมายหลายพันโครงการ ในทุกสาขา เพื่อการอยู่
ดีมีสุขของประชาชน และเพื่ อพัฒนาประเทศชาติ เราไม่
สามารถทาได้ ทุกอย่าง แต่จะตัง้ ใจตามพระราชปณิ ธาน
เท่าที่จะทาได้ หรื ออย่างน้ อยการช่วยเหลือคนรอบข้ าง ให้
เป็ นคนที่ไม่สร้ างภาระแก่ผ้ ใู ด
ข้ าพระพุทธเจ้ า ขอน้ อมเกล้ าน้ อมกระหม่ อม
ราลึกในพระมหากรุ ณาธิคุณอย่ างหาที่สุดมิได้ ……
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่ ยนไป
่
้
กฏหมาย ทีเปลี
ตังแต่
ว ันที่ 1 มกราคม 2560
สวัสดีครั บเพื่ อนสมาชิ ก ชาวสมาคมหญิ งไทยฯ
รวงข้ าวฉบั บ แรกของปี นี ้ ผมได้ น าเรื่ องราวเกี่ ย วกั บ
กฏหมายที่ มีการเปลี่ยนแปลง มาบอกเล่ าให้ กับทุก ท่ าน
เหมื อ นเช่ น ปี ที่ ผ่ า นมา ปี นี ม้ ี อ ะไรที่ น่ า สนใจบ้ า งนัน้ ไป
ติดตามกันเลยครับ
การหลีกเลี่ยงภาษี:
ธนาคารในประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์ ทุกแห่ง มี
หน้ าที่ ต้ องเปิ ดเผยข้ อ มูล
ของลู ก ค้ าชาวต่ า งชาติ
(เช่ น ชื่ อ เบอร์ บัญ ชี และ
จ านวนเงิ น ฝาก) และส่ ง
ข้ อมูลให้ แก่สรรพากรแห่ง
สมาพันธรัฐสวิส ซึง่ ทางกรมสรรพากรแห่งสมาพันธรัฐสวิส
ก็จะส่งข้ อมูลของลูกค้ าเหล่านัน้ ต่อไปยังสรรพากรประเทศ
ต้ นทาง โดยจะเริ่มส่ งข้ อมูลตัง้ แต่ ปี พ.ศ 2561 ซึง่ ก็คือปี
หน้ านัน่ เอง เช่นเดียวกันทางสถาบันการเงินต่างชาติใน

แต่ละประเทศคู่สญ
ั ญา ก็มีหน้ าที่ส่งข้ อมูลบัญชีลูกค้ า
ชาวสวิส ให้ แก่สรรพากรของประเทศตัวเอง และหนึ่งปี
หลั ง จากนั น้ ก็ จ ะต้ องส่ ง ข้ อมู ล ให้ สรรพ ากรแห่ ง
สมาพันธรัฐสวิสต่อไป การแลกเปลี่ยนข้ อมูลอัตโนมัตินี ้
เป็ นมาตรการป้ อ งกั น การหลี ก เลี่ ย งภาษี ซึ่ ง เป็ น
ข้ อ ต ก ล ง สั ญ ญ า ท วิ ภ า คี ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
สวิตเซอร์ แลนด์และสหภาพยุโรป และคาดว่าอี ก 70
ประเทศอื่นๆ ก็จะดาเนินการตามเช่นกัน
หย่ าร้ าง:

เมื่อหย่าร้ างกัน เงินฝากสะสมในกองทุนหลัง
เกษี ยณ ที่มีระหว่างการจดทะเบียนสมรส จะถูกนามา
แบ่ง ครึ่ ง โดยจะคานวณจาก วันที่ จ ดทะเบียนสมรส
จนถึง วันที่ เริ่มดาเนินเรื่ องขอหย่า และกฏหมายใหม่
นี ้ ก็ครอบคลุมไปถึงคูส่ มรสที่เกษียณ

แล้ ว หรื อ ผู้พิการที่ ไ ด้ รับเงิ นบานาญทุพ พลภาพด้ ว ย
เช่นกัน (กฏหมายเก่า ถ้ าครบเกษี ยณงาน หรื อได้ รับ
เงินบานาญทุพพลภาพ เงินฝากนี ้จะไม่ถกู แบ่ง) สาหรับ
ผู้ที่หย่ าขาดกันไปก่ อนหน้ า นีแ้ ล้ วนัน้ ก็ สามารถยื่น
เรื่ อ งต่อ ศาล เพื่ อ ขอแบ่ง เงิ น ฝากสะสมย้ อ นหลัง ได้
จนถึ ง สิ น้ ปี นี ้ ถ้ า หากมี คุณ สมบัติค รบตามเงื่ อ นไขที่
กาหนดไว้
อุบัตเิ หตุ:
ผู้ ที่ อ ายุ ค รบรั บ เงิ น
บ านาญ (ชายอายุ 65 ปี /
หญิงอายุ 64 ปี ) ตามกฏหมาย
ใหม่ เงิ น บ านาญนี จ้ ะลดลง
ถ้ า หากว่ า ณ เวลาที่ ป ระสบ
อุ บั ติ เ หตุ บุ ค คลนั น้ มี อ ายุ
มากกว่ า 45 ปี การลดเงินบานาญนี ้ สูงสุดถึง 40 % ทัง้ นี ้
ขึน้ อยู่กับระดับความทุพพลภาพ และอายุของผู้มีสิทธิ รับ
เงินสวัสดิการนี ้ ผู้ท่ ีไม่ ถูกลดเงินบานาญ คือ บุคคลที่จะ
เกษี ย ณอายุ ง านในปี พ.ศ. 2567 ส่ ว นบุ ค คลใดที่ ป่ วย
เนื่องจากการทางานกับแร่ ใยหิน (Asbest) มีสิทธิที่จะได้ รับ
เงินค่าเสียหาย เริ่ มตังแต่
้ มีอาการป่ วย
หนีส้ ิน:

เริ่ มแต่นี ้ ใบแจ้ งหนี ส้ ิน ที่ ออกก่อนปี พ.ศ. 2540
(ค.ศ. 1997) จะหมดอายุความ กฏหมายใหม่นี ้ บังคับใช้
ทัว่ ประเทศสวิตฯ ซึง่ ระบุไว้ ว่า ใบแจ้ งหนีส้ ิน ที่มีอายุเกิน
กว่ า 20 ปี ขึ น้ ไป จะถู ก จ าหน่ า ยออกจากระบบ และ
กฏหมายใหม่ อี ก ข้ อ คื อ กองมรดกที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ แบ่ ง
ห น้ า 8
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สามารถบังคับขายทอดตลาดได้ ถึงแม้ ว่ าลูกหนีจ้ ะอาศัย
อยู่ ต่ า งประเทศ แต่ ทั ง้ นี เ้ จ้ าของมรดก ต้ อ งอาศัย อยู่ ที่
ประเทศสวิตฯ ก่อนตาย
ดื่มแอลกอฮอล์ กข็ ับรถได้ :

พนักงานอาสาสมัครดับเพลิง สามารถดื่มเบียร์
ได้ ในเวลาว่าง และสามารถขับรถดับเพลิงได้ เพราะ
ตามกฏหมายใหม่ อนุญาตให้ มีระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดได้ ไม่ เกิน 0.5 มิลลิกรั ม เช่นเดียวกันกับผู้ฏิบตั ิ
หน้ า ที่ ขับ รถฉุก เฉิ น ไม่ ว่ า จะอยู่ร ะหว่ า งการปฏิ บัติ
หน้ าที่ หรื อระหว่างรอเรี ยกให้ ทางานฉุกเฉิน
ไฟฟ้ า:
ค่าใช้ จ่ายสาหรั บพลังงานทดแทนใหม่สูง ขึน้ จาก
อั ต รา 1.3 Rappen เป็ น 1.5 Rappen ต่ อ กิ โ ลวั ต ต์ ถึ ง
กระนั น้ บริ ษั ท ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารไฟฟ้ า ก็ ล ดอัต ราค่ า ไฟฟ้ า ลง
เพราะซื อ้ ไฟฟ้าได้ ถูก ลง ในส่วนของครั วเรื อนที่ ใ ช้ ไฟฟ้า
เพียง 4,500 กิโลวัตต์ ต่อปี นนั ้ จะลดค่าใช้ จ่ายไฟฟ้าได้ โดย
เฉลี่ยถึง 2% ประหยัดไปได้ อีก 20 ฟรังค์ อัตราค่าไฟฟ้าใน
เ ข ต อ า เ ภ อ ต่ า ง ๆ ส า ม า ร ถ ดู ข้ อ มู ล ไ ด้ ที่
www.strompreis.elcom.admin.ch
งาน: ส่ งเสริมการศึกษาต่ อเนื่อง
กฏหมายใหม่ มีการบัญญัติเพิ่ มในส่วนของการ
ส่งเสริ มการศึกษาตลอดชีพให้ แก่ลกู จ้ าง แต่ไม่ได้ บงั คับ ให้
เจ้ านาย เป็ นผู้ จ่ า ยค่ า การศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งแก่ ลู ก จ้ าง
นายจ้ างจะต้ องจ่ าย ก็ต่อเมื่อ นายจ้ างเป็ นผู้ออกคาสัง่
และเป็ นไปตามกฎระเบียบของบริ ษัท หรื อว่าตามที่ระบุไว้
ในสัญญาข้ อตกลงแล้ วแต่เงื่อนไขที่มี กับสภาองค์กรสาขา
อาชีพนันๆเป็
้ นกรณีไป

เงินช่ วยเหลือสังคมสงเคราะห์ :
แม่ ห รื อพ่ อ ที่ เ ลี ย้ งลู ก คนเดี ย ว และรั บ เงิ น
ช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์ จะถูกให้ ออกไปหางานท าเร็ ว
ขึน้ หรื อให้ เข้ าอบรมในโครงการบูรณาการเพื่ อเตรี ยมตัว
ทางาน นัน่ คือ เมื่อลูกคนเล็กอายุครบ 1 ปี ก็จะต้ องออกไป
หางานทาแล้ ว ซึ่งแต่ก่อน จะออกไปหางานทา เมื่อลูกคน
เล็กอายุครบ 3 ปี
ความเป็ นสวิส “ผลิตในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ”
จากัดไว้ เฉพาะกับสินค้ าของสวิตเซอร์ แลนด์ เท่ านัน้
คาว่า “ผลิตในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ” อนุญาต
ให้ ใช้ ได้ เฉพาะกับสินค้ าหรื อบริ การ ที่มีคณ
ุ สมบัติครบตาม
เงื่อนไขเท่านัน้ เช่น ของใช้ จาเป็ นในชีวิตประจาวัน วัตถุดิบ
ที่ น ามาใช้ 80 เปอร์ เซ็น ต์ ต้ องผลิ ต จากสวิ ตเซอร์ แ ลนด์
สาหรั บสินค้ าอุ ตสาหกรรม (เช่น นาฬิกา มีด) จะต้ องมี
ค่าใช้ จ่ายในการผลิต 60 เปอร์ เซ็นต์ ในสวิตฯ (เช่น ค่าจ้ าง)
และสัญลักษณ์ “กากบาทสวิส” อนุญาตให้ ใช้ ได้ กบั สินค้ า
เช่นเดียวกัน ไม่จากัดเฉพาะด้ านบริ การเท่านัน้
คอร์ สสุนัข: ไม่ บังคับอีกต่ อไป
เมื่ อ เกื อ บ 10 ปี
ที่ ผ่ า นมา กฏหมายทั่ ว
ประเทศสวิ ต ฯ ระบุ ว่ า
เจ้ าของสุ นั ข ต้ องเข้ า
ค อ ร์ ส ก าร เ ลี ย้ งสุ นั ข
กฏหมายนี ้ ยกเลิกแล้ วตังแต่
้ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ 2560
แต่ ทั ง้ นี ้ ทางรั ฐ บาลของแต่ ล ะรั ฐ ยั ง สามารถออกกฏ
ข้ อบังคับ ใช้ ได้ ต่อไป ตัวอย่ างเช่ น ในรั ฐ ซูริค มีก ฏหมาย
บังคับให้ เจ้ าของสุนขั ที่เลี ้ยงสุนขั ตัวบึกๆ ใหญ่ๆ ต้ องไปเข้ า
คอร์ สดังกล่าว....
ที่มา : Beobachter ฉบับวันที่ 8 ธันวาคม 2016
เรื่ องโดย: Michael Krampf
ภาพประกอบโดย Martin Haake
แปลโดย ศักดา บัวลอย
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กฏหมายประกันสังคม
ในสวิตเซอร ์แลนด ์ (ตอนที่ 2)
โดย นกฮูก
เมื่อฉบับ เดือนธัน วาคม 2559 / 2016 ได้ เล่าถึง
กฎหมายประกันสังคม ระบบสามเสา แต่เล่าไปเพียงเสาที่
1 เท่ า นัน้ ในฉบับ นี ้ จะขอเล่ า ถึ ง เสาที่ 2 ว่ า คื อ อะไร มี
ประโยชน์ตอ่ ผู้มีประกันอย่างไร

ก่อนอื่นขอกล่าวทบทวนที่ มาที่ไปของ กฎหมาย
ฉบับนี ้ ตามย่อหน้ าข้ างล่างนี ้
สวิตเซอร์ แลนด์ บัญญัติกฏหมายประกันสังคม
เริ่ มใช้ มาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2490 / ค.ศ. 1947 นัน่ คือ เริ่ มมีมา
ประมาณ 70 ปี แล้ ว กฏหมายนี ้ เอือ้ ประโยชน์ ต่อสังคม
เพื่อดูแลให้ ประชากรทุกระดับ ทุกช่วงอายุ มีความเป็ นอยู่
สุขสบายพอประมาณ เมื่อประสบวิกฤติทางเศรษฐกิจ และ
เมื่อทางานเลี ้ยงชีพ ก็บัญญัติส่งเสริ มให้ มีการออมทรั พย์
เพื่ อสะสมไว้ ใช้ เมื่อถึงวัยเกษี ยณอายุ เพื่ อให้ อยู่อย่างสุข
สบายเท่าเทียมกับครัง้ ที่ยงั อยู่ในวัยทางาน
ส าหรั บ สมาชิ ก ของหญิ ง ไทยเพื่ อ หญิ ง ไทย คง
คุ้นเคยกับระบบประกันสังคม ซึ่งเราได้ รวบรวมโดยย่อไว้
ในหนังสือคูม่ ือการดารงชีวิตในสวิตเซอร์ แลนด์ “เส้ นทางสู่
สวิตเซอร์ แลนด์ ” บทที่ 9 หัวข้ อ “กฏหมายประกันสังคม”
หน้ าที่ 116 ถึงอย่างไร ข้ อมูลในหนังสือเป็ นเพียง ข้ อความ
โดยย่อ และข้ อมูลบางอย่างอาจเปลี่ยนแปลง ตามบัญญัติ
กฏหมาย ซึง่ รัฐบาลได้ ปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา

เช่น จานวนการจ่ายค่าประกันสังคม การรับเงินสวัสดิการ
เป็ นต้ น
เสาที่ 1 นัน้ เป็ นรากฐานเบือ้ งต้ นเพื่อดูแลประชากรทัว่ ไป
ให้ อยู่กิน อย่างพอเพียง ยามแก่เฒ่า ยามเจ็บป่ วย ยามที่
กาพร้ า หรื อเป็ นม่าย เน้ นคาว่ าพอเพียง คือรัฐจะจ่ายให้
ในจานวนจากัดขันต
้ ่า ซึง่ ต้ องใช้ จ่ายอย่างประหยัดมัธยัสถ์
เพื่อสิ่งที่จาเป็ นในการดารงชีวิต เพราะสาหรั บคนทางาน
จ านวนเงิ น สูงสุดที่ ไ ด้ รั บ หลังเกษี ย ณ คือ ไม่เกิ น 2,350
สวิ ส ฟรั ง ค์ ต่อเดือน ไม่ว่าคุณจะจ่ายเข้ ากองทุนไปแล้ ว
เท่าไร จึงมีกฏหมายที่จะช่วยให้ สถานะทางการเงินในบัน้
ปลายชีวิตดีขึ ้น คือเสาที่ 2 หรื อ การประกันเงินสะสมจาก
การทางาน กาหนดไว้ เพื่อคนที่มีรายได้ จากการทางาน เบี ้ย
ประกันจะถูกหักจากเงินเดือน
เสาที่ 2 การประกัน นี จ้ ะคุ้มครองกรณี ทุพ พลภาพ ตาย
หรื อ/และ ได้ รั บ เงิ น ผู้สูงวัยหลังเกษี ย ณ เป็ น การประกัน
รายได้ ส าหรั บ คนที่ ท างาน ทัง้ ที่ เ ป็ น ลูก จ้ า ง (กฏหมาย
บั ง คั บ ) และผู้ ที่ ท างานส่ ว นตัว (มี สิ ท ธิ์ ท าประกั น แต่
กฏหมายไม่ บั ง คับ ) จึ ง เรี ย กการประกั น ประเภทนี ้ ว่ า
Berufliche Vorsorge (BVG) (caisse de pension (LPP)
cassa pensioni (LPP)) หรื อPensionskasse (PK) การ
ประกัน เงิ น สะสมจากการท างาน ซึ่งจ านวนเบี ย้ ประกัน
ขึ ้นกับรายได้ และอายุ ของผู้เอาประกัน กรณีที่เป็ นลูกจ้ าง
การจ่ ายเงิ น ประกัน มีส องส่วนคื อที่ ลูก จ้ า งและนายจ้ าง
แบ่งจ่ายจานวนเท่ากัน
การจ่ ายเงินประกัน
หลักการ ในการคานวนการจ่ายเงินสะสมของเสาที่ 2
การคานวนเงิ นประกันที่ ต้องจ่าย ตามฐานของเงิ นเดือน
และอายุ นัน้ ผู้ เ อาประกัน มี สิ ท ธิ์ จ่ า ยเงิ น ประกัน ตามที่
กฎหมายบังคับ เมื่อทางานและมีเงินเดือนตัง้ แต่ 21,150
สวิ ส ฟรั ง ค์ ต่ อ ปี (ข้ อมู ล ปี 2017/2560) มี อ ายุ ค รบ 17 ปี
บริ บูรณ์ ขึ ้นไป เงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 84,600 สวิสฟรังค์ตอ่
ปี (เงิ นเดือนสูงกว่านัน้ ต้ องการจ่ายเงิ นประกัน เป็ นการ
เก็บเงินสะสม สามารถทาได้ ด้วยความสมัครใจ)
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จานวนเงินประกันที่ต้องจ่ายคิดตามอายุ ดังนี ้
อายุ 25-34 ปี จ่าย 7% ของเงินเดือน
อายุ 35-44 ปี จ่าย 10% ของเงินเดือน
อายุ 45-54 ปี จ่าย 15% ของเงินเดือน
อายุ 54-64/65 ปี จ่าย 18% ของเงินเดือน
กรณี ที่ ทางานส่ ว นตัว มีสิทธิ จ่ายเงิ นประกัน(ไม่บังคับ )
ด้ วยความสมัครใจ จานวน 20% ของรายได้ แต่จ่ายได้ ไม่
เกิน 33,840 สวิสฟรั งค์ต่อปี เงินทัง้ หมดนาเข้ ากองทุนเงิน
สะสมของบริ ษั ท หรื อ ของบริ ษั ท ประกัน ซึ่ง นายจ้ า งให้
ความไว้ วางใจ เงินสะสมนี ้จะได้ ดอกเบี ้ยจานวนหนึง่ ด้ วย

➢
➢

➢
➢

ผลประโยชน์ เป็ นจานวนเงินที่จะได้ รับ
บานาญ จานวนเงินซึ่งผู้รับผลประโยชน์ จะได้ รับ คิดเป็ น
6.8% ของเงิ น สะสมที่ มี ทั ง้ หมด เช่ น มี เ งิ น เก็ บ สะสม
100,000 สวิสฟรังค์ ดังนัน้ 6.8% เท่ากับ 6,800 สวิสฟรังค์
ต่อปี เป็ นต้ น
บ าเหน็ จ กรณี ที่ ผู้ มี ป ระกั น ต้ องการเงิ น ก้ อน แทน
เงินเดือน หรื อขอก่อนเกษี ยณอายุ สามารถขอได้ ในกรณี
ดังต่อไปนี ้
นาเงินไปลงทุนทาธุรกิจส่วนตัว
ต้ องการใช้ เงิน ในการซื ้อที่อยู่อาศัย (ถ้ าอายุต่ากว่า 50 ปี
ขอเบิกได้ ทงั ้ หมด ถ้ าอายุเกิน 50 ปี เบิกได้ เพียงบางส่วน
เท่านัน)
้
เมื่อย้ ายถิ่นออกนอกประเทศ EU/EFTA
การได้ รับเงินประกันสะสมจากการทางาน ไม่มีกาหนดขัน้
สูงสุด แต่จ่ายให้ ตามจานวนเงินสะสมที่มีอยู่ ซึง่ ต่างกับเงิน
ประกันเสาที่ 1
ที่เล่ามานี ้คือ ข้ อมูลเบื ้องต้ น สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ ที่
Help Point BVG โทรศัพท์ 0800 80 80 80
วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 08:00-18:00 น.
หรื อสอบถามเบื ้องต้ น ที่สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย เรา
ยินดีช่วยหาข้ อมูลให้ นะคะ
อ้ างอิง: https://www.kmu.admin.ch

โดย ก.ไตรคา
เพราะโลกปั จจุบัน เรามีสิทธิ์ เลือกในการใช้ ชีวิต
มากขึน้ จึงมีช ายหญิ งหลายคู่อ ยู่ด้ ว ยกัน จนมีบุ ต ร โดย
ไม่ได้ จดทะเบียนสมรส บุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่ ไ ม่ได้
จดทะเบียนสมรสจึงเรี ยก “บุตรนอกสมรส”
รั ฐ บาลสวิ ส มี ก ฏหมายใหม่ ซึ่ ง มี ผ ลบั ง คับ ใช้
ตังแต่
้ 1 มกราคม 2017 เพื่อคุ้มครองให้ “บุตรนอกสมรส”
ได้ รับสวัสดิการเท่าเที ยมกับ ”บุตรในสมรส” ทัง้ นี เ้ พื่ อให้
ผู้เยาว์ทุกคนได้ รับการดูแลอย่างเหมาะสม และมีความสุข
ตามอัตภาพ ซึ่งประเทศสวิตฯ ให้ ความสาคัญในการดูแล
เด็กเป็ นอย่างยิ่ง
สาหรับจานวนเงินค่าเลี ้ยงดู และระยะเวลาที่ต้อง
จ่ า ย ศาลเป็ นผู้ ตั ด สิ น โดยพิ จ ารณาจากสภาพทาง
เศรษฐกิจของฝ่ ายที่จะต้ องจ่ายค่าอุปการะเลี ้ยงดู
สาหรับสมาชิกสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย ทุก
ท่านได้ รับคู่มือการดารงชีวิตในสวิตเซอร์ แลนด์แล้ ว กรุ ณ า
อ่านรายละเอียดได้ ที่หน้ า 99 หัวข้ อการจ่ายค่าเลี ย้ งดู ขอ
เรี ยนให้ ทราบว่า ขณะนี ม้ ี กฏหมายบังคับใช้ แล้ วเพื่ อเด็ก
ทุกๆคน
ถ้ าบุตรยังเป็ นผู้เยาว์ บิ ดาหรื อมารดา จะนาเงิน
จาก Pensionskasse (D),caisse de pension (F) ออกมา
หมดไม่ได้ ในกรณีที่บิดาไม่มีรายได้ เพียงพอสาหรับจ่ายค่า
อุปการะเลีย้ งดูบุตร มารดาจาต้ องขอเงิ นช่ วยเหลื อจาก
สังคมสงเคราะห์ เงินส่วนนี ้มารดาไม่ต้องจ่ายคืน
ญาติ เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย หรื อญาติอื่นๆ ไม่จาเป็ นต้ องเข้ า
มารับผิดชอบในการอุปการะ เจ้ าหน้ าที่พิทกั ษ์ สิทธิ เด็ก จะ
เข้ ามาเป็ นผู้พิจารณา…..
ที่มา: Beobachter Nr. 24, 25. November 2016
und Internetseite des Bundes,
Medienmitteilung vom Januar 2017
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โดย แด่บพุ การี

กั บ มิ ติ ต่ า ง ๆ ” ซึ่ ง แ น่ น อ น ใ น 118 ป ร ะ เ ท ศ นั ้น มี
สวิตเซอร์ แลนด์รวมอยู่ด้วย รายงานการจัดลาดับเหล่านี ้
ถูกนามาใช้ อย่างไร จากมุมมองธุรกิจ การทาการตลาดที่
ไหน สินค้ าอะไร หรื อสาหรั บใคร (โดยตังใจและไม่
้
ตงั ้ ใจ)
ไปจนถึงจะเดินทาง ไปพานัก หรื อ เรี ยนที่ใด
ประเทศสวิ ต เซอร์ แลนด์ มาเป็ น อัน ดับ สอง
จากการสารวจยี่ห้อทัว่ โลก และเป็ นอันดับ หนึง่ ในยุโรป สิ่ง
ที่สาคัญที่สุดคือ การค้ นหาว่า ผู้คนคิดอย่ างไรเกี่ยวกับ
ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เรามาดูกนั ทีละข้ อดังนี ้

แบรนด์ - ยี่ ห้ อ คือ ชื่ อ คาเรี ย กเฉพาะ รู ป แบบ
ตรา หรื อเอกลักษณ์ อื่นๆที่บ่งบอกแยกสินค้ าของผู้ขายคน
หนึ่ ง ออกจากผู้ ข ายอื่ น ๆ แบรนด์ ถู ก น ามาใช้ ท างธุ ร กิ จ
การตลาด และการโฆษณา
จะเป็ นเช่นไรหากคุณ หรื อฉันเป็ นแบรนด์ จริ งๆ
แล้ วเราต่างเป็ นแบรนด์ไม่แบบใดก็แบบหนึ่ง เพื่อนๆของ
เรา หรื อผู้คนที่พบเจอเรา ต่างมีมุมมองเกี่ยวกับตัวเรา ไม่
ว่าจะเป็ น ตลก มีเมตตา เจ้ าอารมณ์ ฉลาด สวย สร้ างสรรค์
ดังนันอาจกล่
้
าวได้ วา่ ความหมายของยี่ห้อใด ยี่ห้อหนึง่ คือ
สิ่งต่างๆที่ผ้ คู นนึกถึง เมื่อพูดถึงสิ่งของ หรื อบุคคลนันๆ
้
แล้ วถ้ า สวิ ตเซอร์ แลนด์ เ ป็ นยี่ ห้อล่ ะ ผู้คนจะพูดถึง
ประเทศของเราอย่างไร แท้ จริ งแล้ ว ฟิ วเจอร์ แบรนด์ มี
หน้ า ที่ ท าสิ่ ง นี โ้ ดยเฉพาะ พวกเขาจะศึก ษาว่ า ผู้ ค นคิ ด
อย่างไร เกี่ยวกับยี่ห้อ และยี่ห้อต่างๆมีความเสมอภาคกัน
อย่างไรในกลุม่ ประชากร และทาการจัดอันดับยี่ห้อนันๆ
้
จากรายงานล่ า สุ ด ระบุ ว่ า “ดั ช นี ย่ ี ห้ อ ประเทศ” (The
Country Brand Index) ในอดี ต ได้ ท าการศึ ก ษาแบบ
เดียวกับที่เรา วัดผู้บริ โภคของเราเอง หรื อต่อยี่ห้อ องค์กร
เกี่ ย วกับ มุมมองต่อยี่ ห้ อต่างๆ จาก 118 ประเทศทั่วโลก
โดยจัดตามลาดับความเข้ มข้ นของมุมมอง โดยเชื่อมโยง

สวิตเซอร์ แลนด์ ถูกมองว่ าเป็ น : ประเทศที่มี
ความสวยงามทางธรรมชาติ มี โ ครงสร้ างพื น้ ฐาน(ทาง
เศรษฐกิ จ )ที่ ดี มีความปลอดภัย และมีมาตรฐานความ
เป็ นอยู่ สุขภาพอนามัย และการศึกษาที่ ย อดเยี่ ย ม เป็ น
มิตรกับสิ่งแวดล้ อม และมีอิสรภาพทางการเมือง
สิ่งที่ผ้ ูคนเห็นว่ า สวิตเซอร์ แลนด์ ไม่ มี
(บางเรื่ อ งก็ ท าให้ ฉั น ต้ อ งประหลาดใจ) : อาหาร ความ
คุ้มค่าของเงิน (ฉันพอจะเข้ าใจมุมมองข้ อนี ้ได้ บางอย่างก็
แพงเกินไปสาหรับนักท่องเที่ยว หรื อแม้ แต่สาหรับพวกเราที่
อาศัยอยู่ที่นี่) มรดก ศิลปะ และ วัฒนธรรม (เราจาเป็ นต้ อง
โฆษณาเกี่ยวกับ พิพิธภัณฑ์ ห้ องแสดงงานศิลปะ ศิลปิ น
เหตุก ารณ์ ส าคัญ ต่ า งๆ ให้ ม ากขึ น้ ) ความสนใจในด้ าน
ประวัติศาสตร์ โอกาสทางธุรกิจ (ออกจะเป็ นเรื่ องขา เพราะ
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มีสานักงานใหญ่ของหลายๆบริ ษัทตังอยู
้ ่ที่นี่) ความอดทน
อดกลัน้
เ รา มี คว า ม ช า นา ญ ด้ า นอะไรใ นฐ า น ะ
ประเทศๆหนึ่ง:
การบริ การด้ านความหรู หราและการเงิน
เราขาดความชานาญด้ านใด :
การขายปลีก (ห่างไกลจากการเป็ นสวรรค์ของการช้ อปปิ ง้
ถึ ง แม้ ถนน Rue du Rhone และ Rue du Marche จะ
หนาแน่นมากแค่ไหน)
ยานยนต์ (ไม่ได้ รับเครดิตใดๆจากการจัดแสดงงานยาน
ยนต์ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก)
แอลกอฮอล์ (สิ่ ง นี ไ้ ม่ ต รงกั บ ที่ ฉั น เห็ น ทุ ก วัน หยุ ด สุ ด
สัปดาห์ แต่ก็ต้องยอมรั บว่า ค่าเครื่ องดื่ม 30 ฟรั งค์ ก็ไม่
ช่วยให้ เราดูดีในด้ านนี ้)
ส าหรั บ คนที่ ช อบการจัด ล าดับ (ฉั น ก็ เ ป็ น คนหนึ่ ง )
ต่ อ ไปนี ค้ ื อ ความส าเร็ จ อี ก ส่ ว นหนึ่ ง ของประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์

ความเป็ นจริ ง ประสบการณ์ทกุ ๆวันของเรา คือ ข้ อพิสจู น์ที่
มีค่ายิ่งว่ า ชีวิตในประเทศนีเ้ ป็ นเช่ นไร โดยส่วนตัว เมื่อ
ฉั น เดิ น ทาง ฉั น จะบอกเล่ า ให้ ผู้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ถิ่ น ฐานอยู่ ใ น
ประเทศนี ฟ้ ั ง ว่ า ประเทศสวิ ต เซอร์ แลนด์ มี ค วาม
มหัศจรรย์เช่นไร ด้ วยวิธีนี ้ไม่แน่ในปี หน้ า เราอาจทาคะแนน
เป็ นที่ หนึ่ง และทาคะแนนได้ ดีขึน้ ในหลายๆคุณลักษณะ
แต่ ส่ งิ ที่สาคัญที่สุดคือ สิ่งที่อยู่ในใจ และความคิดของเรา
ซึง่ ฉันบอกได้ แต่เพียงว่า มันมากกว่าการเป็ นยี่ห้อใดๆ
หมายเหตุ ฉั น ขอขอบคุ ณ บริ ษั ท ฟิ วเจอร์ แ บรนด์ ที่
อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ข้ อ มูล จากการท าส ารวจของบริ ษั ท (14
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557) คุณสามารถเรี ยนรู้ เกี่ยวกับบริ ษัท
และรายงานต่างๆได้ เพิ่มเติมที่ http://futurebrand.com
เพื่ อ ดู ร ายละเอี ย ดของภาพด้ านบนได้ ดี ยิ่ ง ขึ น้ คลิ๊ ก ที่
http://evageneva.com/switzerland-strongest-brand/

➢ มีสภาพความเป็ นอยู่ที่ดีอนั ดับหนึง่
➢ ระบบการให้ คณ
ุ ค่า อยู่ในระดับ 3
➢ มีเครดิต (Made In credibility) ที่ดีในระดับ 3
➢ และจัดอยู่ 1 ใน 10 ด้ านการท่องเที่ยว
คนส่วนใหญ่เชื่อว่ามองมุม/ความเข้ าใจ คือ ความเป็ นจริ ง
ซึ่งก็ถูกต้ องในระดับหนึ่ง แต่เมื่อสิ่งนัน้ หมายถึงประเทศๆ
หนึ่ ง พวกเราในฐานะประชากรของประเทศ จะ
สามารถแยกแยะได้ ดีกว่า ว่าสิ่งไหน คือ ข้ อเท็จจริ งและ
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โดย โยทะกา

โยทะกาเป็ นคนชอบปลูกต้ นไม้ ดอกไม้ แต่ไม่มี
สวนให้ ปลูก เพราะอพาร์ ทเม้ นท์ ที่พักอาศัยอยู่นนั ้ อยู่บน
ชัน้ สองของตึก มีเพียงกระถางยักษ์ ที่ระเบียงหลังบ้ านให้
ปลูกต้ นไม้ ใบหญ้ า พอได้ ชื่นชม ไม่คอยแต่จะแอบไปดม
ในสวนของเพื่อนบ้ าน
ดอกไม้ ในกระถางยั ก ษ์ เ ริ่ ม แตกใบขยายก้ าน
ออกลูกออกหลาน โยทะกาก็ขยายออกไปใส่กระถางเล็ก
สวนกระถางของโยทะกาจึงใหญ่ขึ ้นเรื่ อยๆ บางชนิดบานปี
เดียวพอหิ มะลงก็หนี หายตายจาก บางชนิ ดหนี หนาวไป
นอนจาศีล พอหิมะละลายก็แตกใบ รากงอกออกดอก มา
เริ งร่ าในฤดูร้อน บางชนิดทิ ้งเมล็ดพันธุ์ไว้ ทุกปี ร่ วงโรยแล้ ว
ก็งอกใหม่ ประหนึ่งแมวเก้ าชีวิต ซึ่งเป็ นข้ อดีทาให้ ไม่ต้อง
เสียสตังค์ ไปซื ้อดอกไม้ มาปลูกใหม่ แต่ยามต้ นฤดูใบไม้ ผลิ
อย่าเผลอไปถอนต้ นอ่อนเขาทิ ้ง เพราะเข้ าใจผิดคิดว่าเป็ น
วัชพืช...ละไว้ ให้ ชีวิตก็ได้ ชีวิตเช่นนัน้
โยทะกาไม่เพียงแต่มีสวนกระถางนอกบ้ าน แต่มนั
แผ่ขยายเบ่งบานไปถึงข้ างในบ้ านด้ วย สวนกระถางข้ างใน
บ้ านนัน้ ต้ องดูแลใส่ใจมากกว่าสวนข้ างนอก เขาจึงจะพา
กันออกดอกงอกงามให้ ชมชื่น
สวนกระถางในบ้ านส่วนใหญ่ โยทะกาจะปลูก
ด้ วยการใช้ นา้ ที่ เรี ยกว่า โฮโดรโปนิ กส์ (Hydroponic) ซึ่ง

ช่วยเพิ่มความชื ้นในบ้ านได้ ด้วย อากาศยามฤดูหนาวนัน้
แห้ งนัก อาจอึดอัดไม่สบายกาย พาลป่ วยไข้ ได้ นอกจาก
เครื่ องช่วยเพิ่มความชื ้นแล้ ว น ้าในกระถางต้ นไม้ ก็ยงั ช่วย
ได้ อีกทาง
เมื่อหกปี ที่แล้ วพ่อของลูกมีภารกิจต้ องเดินทางไป
เมืองไทยคนเดียว ขากลับจากไทย เขาหิ ้วขวดมาฝาก 1 ใบ
ในขวดมีกล้ วยไม้ จิ๋วๆ ใบเพิ่งจะงอก เป็ นกล้ วยไม้ ที่เพาะมา
ในขวด อ่านฉลากวิธีการเลี ้ยง เขาบอกว่าต้ องรอให้ มีราก
งอก 2-3 ราก แล้ วค่อยทุบขวดนากล้ วยไม้ ออกมาปลูกลง
กระถาง
โยทะกาจึ ง น าขวดไปตั ง้ ไว้ ตรงที่ มี แ สง ข้ าง
หน้ าต่าง แอบส่องดูทุกอาทิตย์ หลายเดือนผ่านไปจึงมีราก
งอกออกมา พอรากขาวๆ งอกยาวให้ เห็น ก็ไม่กล้ าทุบขวด
จึงใช้ คีมค่อยๆ คีบ กล้ วยไม้ น้ อยออกจากขวด น ามาลง
กระถางในดินกล้ วยไม้ ที่เตรี ยมไว้ ได้ กล้ วยไม้ น้อยๆ สาม
กระถาง กล้ วยไม้ แต่ละกอมีใบจิ๋วๆ สามใบ แบ่งไปให้ พ่อ
เขาหนึง่ กระถาง พ่อเขารักกล้ วยไม้ ไม่ตา่ งอะไรกับเรา
รดน ้า ดูแลตามวิธีที่เขาบอกไว้ แต่ไม่ได้ ใส่ปยเคมี
ุ๋
ใดๆ เพราะพ่ อ บอกว่ า กล้ ว ยไม้ ต ามธรรมชาติ ก็ ค่ อ ยๆ
เติบโตเอง ไม่มีใครไปเร่ งให้ เขาเจริ ญเติบโต...เขาเลี ้ยงง่าย
ถ้ าเราเข้ าใจเขา
ปี แรกลุ้นมาก กลัวว่ากล้ วยไม้ น้อยๆ จะตาย..โชค
ดีที่เขาไม่ตาย แต่ก็ไม่ได้ มีทีท่าว่าเติบโตไปจากเดิม
ปี ที่สองดูยังโตเท่าเดิม แต่ดูเหมือนใบจะมีสีเข้ ม
ขึ ้น
ปี ที่สาม ตรงกลางกอมีใบน้ อยๆ โผล่ออกมาอีกใบ
กล้ วยไม้ โตขึ ้นอีกนิด
ปี ที่สี่มีใบเพิ่มขึ ้น เติบโตขึ ้นอย่างเห็นชัด ดูเหมือน
เขาจะโตเป็ นวัยรุ่ นแล้ ว
ปี ที่ห้า ก้ านใบแข็งแรง อวดก้ านแกร่ ง มีความรู้ สกึ
มัน่ ใจว่าเขาไม่ตายแน่ แต่ก็ไร้ วี่แววของสิ่งที่รอคอย
ปี ที่หก...วันหนึ่งหลังจาก รดนา้ ก็ยืนพิ นิจ ลูบใบ
แข็งแรง แล้ วพูดคุยกับกล้ วยไม้ ไปตามประสา จึงสะดุดตา
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ใต้ ใบมีต่มุ อะไรโผล่ออกมา จับตาดูทุกเช้ า โผล่มาทีละนิด
ทีละนิด เรายังอดทนรอดู..

พอถึงปลายปี ความยินดีก็แผ่ซ่าน...มันเป็ นความ
ปลืม้ ปิ ติในใจ จากนา้ มือ นา้ และความอดทน เขาจึงเบ่ง
บานให้ เห็น จากตุ่มเป็ นก้ าน จากก้ าน เริ่ มมีกลีบ จากกลีบ
น้ อยๆ เริ่ มแย้ มบาน แม้ จะไม่ใช่กล้ วยไม้ พิศดาร งามเลิศ
แต่มนั เป็ นกล้ วยไม้ กอพิเศษ
โยทะกาพิ นิจดูหลายวัน ก็อดจะเปรี ยบเที ย บกับ
การสอนภาษาไทยให้ ลกู ไม่ได้ กี่ปีที่อดทน กี่ปีที่อดกลัน้ กี่
ปี ที่พยายาม จนถึงวันที่ลกู พูด อ่าน เขียนภาษาไทย(พอ)ได้
วันที่ลกู ช่วยแม่นงั่ แปลภาษาเยอรมัน แล้ วบอกแม่วา่
"แม่ อย่าใช้ คาว่าผ้ าในครัวน่ะ เพราะคนเขาจะคิดว่ามันเป็ น
ผ้ าขีร้ ิ ว้ แม่ต้องใช้ คาว่าผ้ าที่ใช้ เช็ดมือ หรื อผ้ าที่ใช้ เช็ดจาน
แทน" มันช่างงดงามและนาความปลาบปลื ้มมาให้ ไม่ต่าง
อะไรกันเลย ตังใจ
้ ใส่ใจ อดทน และรอคอย...คาถาดีที่ท่อง
ไว้ ในใจ
ขอยกบทกวีของท่าน ม.ล. ปิ่ น มาลากุล มา
อ้ างอิงให้ เห็นแจ่มชัด
กล้ วยไม้ มีดอกช้ า ฉันใด
การศึกษาเป็ นไป

เช่นนัน้

แต่ออกดอกคราวไร

งามเด่น

งานสัง่ สอนปลูกปั น้

เสร็ จแล้ วแสนงาม

โดย เฟราฮีรชิ
เรื่ องนีม้ ีอยู่ว่า ฉันได้ รับ คาถาม จากน้ องสาวไทย
คนหนึง่ ว่า น้ องเข้ ามาในสวิตเซอร์ แลนด์ ด้ วยวีซา่ ท่องเที่ยว
แต่ขณะนี ้ อยู่เกินวีซ่ากาหนด เป็ นเวลา 4 เดือน และน้ อง
ท้ องได้ 2 เดือนแล้ ว กับชายชาวสวิส แต่พ่อของเด็กไม่รับ
และหายตัวไป ติดต่อไม่ได้ น้ องบอกว่า น้ องอาศัยอยู่กับ
คนรู้ จกั และบอกฉันว่า อยากเก็บเด็กไว้ และคลอดที่นี่ ฉัน
พอจะมีคาแนะนาอะไรได้ บ้าง ฉันได้ แต่อึ ้ง และคิดในใจว่า
ทาไมเหตุการณ์ แบบนีจ้ ึงเกิดขึน้ ได้ เกิดอะไรขึน้ หรื อ ฉันรู้
แต่ เ พี ย งว่ า เมื่ อ วี ซ่ า หมดอายุ ถ้ าต ารวจรู้ เขาก็ จ ะจั บ
ส่งกลับ บ้ าน แต่นี่ น้ องมีท้ อง และต้ องการจะคลอดที่ นี่
โอยๆๆๆ ยากจัง และฉันก็เกิ ดคาถามมากมายในหัว แต่
สุดท้ ายได้ บอกน้ องไปว่า พี่ขอเวลาไปถามจากพี่ ผู้มีความรู้
แล้ วจะมาตอบคาถามนะคะ
ฉัน ได้ ส่งคาถามไปหาพี่ ต้อย เมเยอร์ ที่ เคยเป็ น
เจ้ าหน้ าที่สงั คมสงเคราะห์ ให้ คาแนะนาด้ านกฎหมายกับ
สตรี ต่างชาติ (ปั จจุบัน พี่เขาเกษี ยณแล้ ว) และในเวลาไม่
นาน ฉันก็ได้ คาตอบดังนี ้
1. การที่ น้องคนนี อ้ ยู่ ส วิ ตฯ เกินก าหนด ก็น่า
ห่วง เพราะหากมีการติดตามข้ อมูลของเจ้ าหน้ าที่ ว่ายัง
ไม่ได้ ออกนอกประเทศสวิตฯ อาจมีหมายให้ ติดตามหาตัว
เพื่อส่งกลับ และถือว่าผิดกฎหมายว่าด้ วยคนต่างด้ าว คือ
อยู่สวิตฯ โดยไม่มีใบอนุญาตพานัก ความผิดนีจ้ ะรวมถึงผู้
ที่ค ้าประกันในสวิตฯ ที่เชิญน้ องคนนีม้ า จะมากหรื อน้ อย
ขึ น้ กั บ ผลของการสื บ สวน แต่ ต ราบใดที่ ต ารวจยั ง ไม่
ตรวจสอบ น้ องคนนี ้ก็อยู่แบบมืดไปได้ เรื่ อยๆ
2. การท้ อง ที่ไม่ทราบข้ อมูลเกี่ยวกับพ่อของเด็ก
ในท้ องเลย เป็ นเรื่ องยากที่จะตามหา เพื่อมาฟ้องร้ องให้ รับ
เป็ นบิดาของบุตรได้ เรื่ องการท้ องกับคนสวิส ในกรณีนี ้ จึง
มิใช่เหตุผลที่ แม่และเด็กจะอยู่ในประเทศสวิตฯได้
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ถึงแม้ จะตามตัวมาได้ และศาลสัง่ ให้ รับเป็ นบุตร ตามผล
การตรวจสอบดีเอ็นเอ (DNA) ถ้ าบิดาของเด็กไม่ต้องการ
ใช้ ชีวิตกับแม่และบุตรของตน ก็ต้องกลับประเทศไทย ทัง้
แม่ แ ละลู ก โดยศาลจะสั่ ง ให้ บิ ด าจ่ า ยค่ า เลี ย้ งดู ตาม
มาตรฐานของรัฐ หากบิดาเบี ย้ ว ไม่ยอมจ่าย ก็เป็ นปั ญหา
ของแม่และเด็กที่กลับไทยแล้ ว เพราะรั ฐจะไม่ตามทวงค่า
เลี ้ยงดูให้ เนื่องจากไม่ได้ อยู่ในสวิตฯ
3. หากน้ องคนนี ้ต้ องการคลอดบุตรที่สวิตฯ เมื่อ
เข้ าโรงพยาบาล จะมีการซักถามข้ อมูล และประวัติส่วน
บุคคล และเจ้ าหน้ าที่ จะทราบทันทีวา่ น้ องคนนี ้อยู่แบบไม่
มีใบอนุญาตพานัก ปั ญหาที่ตามมา คือ ค่าใช้ จ่ายในการ
คลอดบุตร ถ้ าไม่มีประกันสุขภาพ ค่าใช้ จ่ายก็จะแพงมาก
คาถามคือ น้ องจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองเป็ นหมื่นๆได้
เองหรื อ ไม่ ถ้ าจ่ ายเองไม่ ได้ แต่ ต้ องไปคลอด ทาง
โรงพยาบาลจะแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ สั ง คมสงเคราะห์ ข อง
โรงพยาบาล เพื่ อให้ ยื่นคาร้ องขอให้ รัฐรั บค่าใช้ จ่าย และ
เจ้ าหน้ าที่ ต้ องแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง เพื่อรอให้
คลอดเสร็ จ แล้ ว ส่ ง กลับ ประเทศไทย กระบวนการให้
ความช่ วยเหลือนี ้ จะเป็ นปั ญหากับหลายฝ่ าย คือ ผู้ที่ให้
ที่พกั อาศัย และหากไม่มีเป็ นหลักแหล่ง เจ้ าหน้ าที่ ต้ องหา
ที่ พักฉุกเฉิ นให้ อยู่หลังคลอด จนกว่าจะเดินทางกลับไทย
ต้ องหาล่าม หาหน่ วยงานที่ ใ ห้ ความช่ วยเหลื อเรื่ องนี ม้ า
รองรั บ รวมเป็ นค่าใช้ จ่ายของรั ฐที่สูงมากๆ แล้ วในที่สุดก็
ต้ องกลับไทยอยู่ดี แถมยังจะถูกห้ ามเข้ าประเทศสวิตฯ อีก
หลายปี
4. หากน้ องคนนี ้ ถูกชักพามาค้ าประเวณี แม้ จะ
เต็มใจก็ตาม แต่เมื่อทาแล้ ว เงื่อนไข ไม่เป็ นไปตามที่ตกลง
กันมาก่อน ถูกเอาเปรี ยบให้ เป็ นหนี ้เพิ่มขึ ้น โดยไม่อาจจ่าย
คืนได้ ถูกริ บหนังสือเดินทาง ถูกล่อลวงให้ เสพย์ยาเสพย์ติด
เพื่อทนทางานทังวั
้ นทังคื
้ น เมื่อหาเงินไม่ได้ และไม่อาจทา
ผลประโยชน์ ให้ แม่/พ่อเล้ าแล้ ว มักถูกผลักไส ถูกทอดทิง้

ก ร ณี แ บ บ นี ้
จัดว่ าเธอเป็ น
เ ห ยื่ อ ข อ ง
การค้ ามนุ ษย์
ควรแนะน าให้
ติ ด ต่ อ ศู น ย์ ฟิ ซ เพื่ อ จะได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ในฐานะ
ผู้เสียหายอย่างเต็มที่ ก่อนจะถูกส่งกลับไทย โดยไม่ได้ รับ
สิทธิใดๆ
พี่ ต้ อ ยแนะน าว่ า ควรให้ น้ อ งคนนี ้ ไปปรึ ก ษาที่
ศูนย์ ฟิซ เพื่ อรั บทราบแนวทางแก้ ไขปั ญหา หรื อรั บความ
ช่วยเหลือ เมื่อไปคุยแล้ ว คิดว่าไม่ต้องการความช่วยเหลือก็
ไม่ต้องไปอีก ศูนย์จะรักษาข้ อมูลที่รับทราบจากน้ องคนนี ้ไว้
เป็ นความลั บ และยอมรั บ การตั ด สิ น ใจของผู้ มาขอ
คาแนะนา
ที่ อยู่ข องศูน ย์ ฟิ ซ ศูน ย์ ค้ ุมครองสิ ท ธิ แ ละช่ วยเหลื อ ทาง
กฎหมายแก่สตรี ตา่ งชาติและสตรี ที่ถกู ค้ า
FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration
Badenerstrasse 682, 8048 Zürich
โทร 044 436 90 00
contact@fiz-info.ch
ฉันนาข้ อมูล (ความรู้ ใหม่ๆ สาหรับฉัน) ที่ได้ นี ้ ไป
บอกน้ อง และสุดท้ าย น้ องก็ตดั สินใจเดินทางกลับเมืองไทย
ไปเรี ยบร้ อยแล้ ว ฉันได้ แต่ขอให้ น้องโชคดี และมีสติในการ
ดาเนินชีวิตต่อไป และคงไม่มีใคร อยากจะเจอเหตุการณ์
แบบนี ้ ทังกั
้ บตนเอง และคนรอบข้ าง แต่ถ้าพลาดพลังเผลอ
้
ไป อย่างน้ อย สิ่งที่ฉันนามาฝากไว้ เป็ นอุทาหรณ์ สอนใจนี ้
ก็ทาให้ เรารู้ ว่า เราจะต้ องทาอย่างไรต่อไป ฉันได้ แต่หวังว่า
เหตุการณ์ แบบนี จ้ ะไม่เกิดขึน้ อีก ไม่ว่ากับ
ใครๆ....
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โดย บุบผา คาซาล
ชีวิตฉั นในสวิตเซอร์ แลนด์ ก็คงเหมือนสาวไทย
อีกหลายๆคน ที่ บุพเพสันนิ วาสหรื อกามเทพแผลงศร ให้
แต่งงานและย้ ายจากบ้ านเกิดเมืองนอน มาตังหลั
้ กปั กฐาน
ที่บ้านเกิดของผู้ชายที่เราเลือกแล้ ว ชีวิตแม่บ้านของฉันมี
อะไรหลายๆอย่างให้ ทา และสิ่งที่ชอบทาในยามว่างที่ทาให้
ฉันเพลิดเพลินและมีความสุขทุกครัง้ ที่ได้ ทาคือ งานฝี มือ
เช่น ดอกไม้ ใยบัว ดอกไม้ กระดาษ ถักไม้ นิต เช่น ถักถุง
เท้ าให้ สามี ถักหมวกให้ ลกู สาว ตัวเอง และเพื่อน ๆ ไว้ ใส่ใน
ฤดูหนาว และถักชุดตุ๊กตาบาร์ บีใ้ ห้ ลูกสาว แกะสลั กผัก
ผลไม้ และสบู่ ปั ้ นเทียนให้ เป็ นดอกกุ หลาบ ไว้ ใช้ ใน
เทศกาลวัน คริ ส ต์ ม าส หรื อ ในโอกาสต่ า ง ๆ เหตุที่ ช อบ
ทางานฝี มือ ก็เพราะว่าเป็ นการฝึ กสมาธิ และทาให้ มีรายได้
พิ เ ศษ ซึ่ ง ฉั น จะน าเงิ น ส่ ว นนี ้ ส่ ง ไปให้ คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ ที่
เมืองไทย เพราะเราเป็ นแม่บ้านไม่ได้ มีอาชีพประจา

การทาอาหารคาวหวาน ตอนอยู่เมืองไทย ไม่
ค่อยได้ ทา เพราะพี่สาวจะเป็ นคนทาให้ กินประจา หรื อไม่
ถ้ าอยากกิ นอะไร ก็หาซือ้ จากตลาดข้ างบ้ านได้ ง่ายดาย
แต่พอย้ ายมาอยู่ที่สวิตเซอร์ แลนด์ ทุกอย่างที่เราอยากกิน
เราก็ต้องหัดทาเอง ถ้ าอาหารชนิดไหนที่อยากกิน แต่ไม่เคย
ทา ก็จะโทรไปสอบถามแม่ หรื อไม่ก็พี่สาว เช่น ปอเปี ้ ยะ
ทอด ถือเป็ นอาหารสร้ างรายได้ ให้ กบั ฉันเป็ นอย่างมาก
เพราะคนสวิสชอบมาก ทาให้ ฉันมีรายได้ เพิ่มเข้ ามา ที่มา
ของการมีรายได้ คือ ก่อนปิ ดภาคเรี ยน ทางโรงเรี ยนจะมี
งานเลี ้ยง ระหว่างครู นกั เรี ยนและผู้ปกครอง เราทาอาหาร
มากิ น ด้ วยกัน ท าให้ มี ผ้ ูปกครองที่ สนใจและชอบกิ น มา

ขอให้ ฉันทาขาย และวันหนึ่งซึ่งเป็ นวันคล้ ายวัน เกิ ด ของ
สามี ฉันก็ทาปอเปี ย้ ะทอด และนาไปให้ เพื่อนร่ วมงานของ
สามีชิม ตอนพักดื่มกาแฟ เพื่อนที่ทางานสามีชอบ เขาก็
เลยสัง่ มากับสามี ให้ ฉันทาขาย และฉันก็ทาขายมาจนถึง
ทุก วัน นี ้ จากงานอดิเ รกที่ ฉัน ชอบท า และสามีช อบกิ น
อาหารไทยเกือบทุกวัน ฉัน จาต้ องเรี ยนรู้ การทาอาหารให้
ได้ หลากหลายชนิดเพื่อความไม่ซ ้าซากจาเจ สุดท้ ายด้ วย
หลักการตลาด ตามวิถีคิดของฉันเอง คือทาแล้ วแบ่งปั น ถ้ า
มีฝีมือ ถูกปากคนกิน ท้ ายที่สดุ ก็เป็ นที่มาของรายได้ พิเศษ
ความคิดเรานี่ ดีไม่ใช่เล่นเลย....
และเพราะเป็ นคนที่ ชอบกิ นขนมไทยมาก ก็เป็ น
ที่มาของการฝึ กหัดทา ขนมหวานด้ วยเหมือนกัน เช่น ขนม
เทียน ขนมถ้ วย ขนมใส่ไส้ ขนมถัว่ แปป ขนมลอดช่อง และ
อื่ น ๆ อี ก หลาย
อย่าง
ก า ร ที่
ฉั น ใช้ เวลาว่ า ง
ในการฝึ ก และ
หั ด ท า อ า ห า ร
คาวหวานจนรสชาติถกู ปากคนในครอบครัวและเพื่อนสนิท
ทาให้ ฉันเกิดความรู้ สกึ ดี มีความภาคภูมิใจ และความสุข
ง่ายๆแบบนี ้ก็เกิดขึ ้น
อยากจะบอกเพื่อนๆว่า แม้ เราจะมีเวลาว่างมาก
บ้ าง น้ อยบ้ าง แต่เราสามารถให้ เวลากับสิ่งที่ เรารั ก และ
ชอบทา ได้ เสมอ ถ้ าเราทาได้ ดีและมีคนเห็นคุณค่า และชื่น
ชอบในผลงานของเรา อาจจะทาให้ เรามีรายได้ เข้ ามาโดย
ไม่ ร้ ู ตัว ก็ ไ ด้ น ะคะ เหมื อ นเช่ น ...ฉั น ที่ ไ ม่ เ คยคิ ด ว่ า จะ
ทาอาหารเป็ นกับเขา แต่จากการฝึ กฝน ทาให้ มีรายได้ จาก
การทาอาหาร และขนมไทยเหล่านัน้ มาช่วยเหลือเจือจุน
ครอบครัวที่เมืองไทยได้ ไม่น้อยเลยทีเดียว แถมยังเป็ นการ
อนุรักษ์ ศิลปและวัฒนธรรมไทย ให้ อยู่กบั ชาวไทยตลอดไป
จากรุ่ นส่งต่ออีกรุ่ น อย่างแน่นอน เพราะลูกสาวตัวน้ อยของ
ฉัน ก็คงแอบจดจา สิ่งที่ แม่เขาทาให้ เห็น อยู่อย่างเงี ยบๆ
แล้ วค่ะ....
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โดยเปสโลภิกขุ
ไม่ บ่ อ ยครั ง้ นัก ที่ ข้ า ฯ จะสบโอกาสเข้ า ร่ ว มพิ ธี
เจริ ญพระพุทธมนต์ในงานมงคลสมรส ในแต่ละครัง้ ที่ไป ก็
จะได้ ฟั ง เทศน์ ประเภทแสบซึง้ เสี ย วไส้ “เมื ่อ ก่ อนเราอยู่
อย่ า งมี อิ ส ระ จะไปไหนมาไหนก็ ส ะดวกสบาย แต่ พ อ
แต่งงานมี ครอบครัว ก็เหมื อนมี กรงมาครอบเอาไว้ ในครัวก็
มี ทงั้ พริ ก ทัง้ น้ าปลา ทัง้ ควัน ทัง้ ไฟ แสบร้ อนวุ่นวาย” ดู
จากรู ป การแล้ ว ธรรมะที่ มี เ นื อ้ หาประมาณนี ้ ท่ า นพระ
อาจารย์ คงมีเจตนา จะมอบให้ พระ ที่กาลังนัง่ หวัน่ ไหวอยู่
ในที่นนั ้ ส่วนเจ้ าบ่าวเจ้ าสาว ก็คงใจเต้ นระทึกนึกไหวหวัน่
ไปตามพระธรรมเทศนาไม่มากก็น้อย แต่ธรรมะประเภท
อ่อนโยนให้ กาลังใจก็เคยปรากฏเช่นกัน “การมี เพื ่อนรู้ ใจ
ไม่ใช่สิ่งที ห่ าได้ง่ายๆ หากใครได้พบก็ถือว่าเป็ นโชคดี คนที ่
แต่งงานกันใหม่ๆมักจะมองเห็นแต่ข้อดี ของกันและกัน แต่
พออยู่ดว้ ยกันไปนานๆก็จะเห็นแต่ข้อเสียของกันและกัน คู่
ที ่หย่าร้ างไม่ใช่เพราะไม่รักกัน แต่เป็ นเพราะไม่เป็ นเพื ่อน
กัน”

ขอบคุณภาพจากคุณ Arom Steinmann

ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา คณะสงฆ์วดั ป่ าอภัยคีรี
มีโอกาสแวะไปเยี่ยมโยมฝรั่งครอบครัวหนึ่ง ตัวบ้ านได้ รับ
การออกแบบอย่ างดีและมีอุป กรณ์ อานวยความสะดวก
ครบครัน สวนประดับประดาด้ วยดอกไม้ สวยงามและเงียบ
สงบ แต่บ้านทัง้ หลังอยู่กันลาพังเพี ยงคุณตากับคุณยาย
คุณตาป่ วยด้ วยโรคมะเร็ งระยะสุดท้ ายนอนซมอยู่บนเตียง
โดยมี คุณ ยายคอยช่ ว ยเหลื อ ดูแ ล แรกๆ ข้ า ฯเกิ ด ความ
สังเวชใจ เจือคาถามว่าลูกหลานหายไปไหนไม่มาเหลีย ว
แล แต่หนึ่งเดือนถัดมา ข้ าฯรู้ สกึ ตื ้นตันในความผูกพันและ
กรุ ณา ที่คณ
ุ ตากับคุณยายมีให้ แก่กนั จะมีหนุ่มสาวสักกี่คู่
ในยุ ค นี ้ ที่ จ ะไปกัน ได้ ต ลอดรอดฝั่ ง ดั่ง ค าอวยพรในวัน
แต่งงานที่วา่ “ขอให้ ถือไม้ เท้ ายอดทอง กระบองยอดเพชร”
หากเราจะสืบสาว ถึงสาเหตุที่ทาให้ ความสัมพันธ์
ของคุณตากับคุณยาย ยัง่ ยืนยาวนาน ข้ าฯมองไม่เห็นธรรม
หมวดใดจะเหมาะสม และน่าประทับใจไปกว่า “ฆราวาส
ธรรม” หรื อธรรมะสาหรั บผู้ครองเรื อน ขอบูชาเนื อ้ ความ
จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ของพระ
เดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) มาเพื่อการ
พิจารณาร่ วมกันดังต่อไปนี ้
1.สั จจะ หมายถึง ความจริ ง ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริ งใจ
พูดจริ ง ทาจริ ง
2.ทมะ หมายถึง การฝึ กฝน การข่ม
ใจ ฝึ ก นิ สัย ปรั บ ตัว รู้ จั ก ควบคุ ม จิ ต ใจ
ฝึ กหัดดัดนิสยั แก้ ไขข้ อบกพร่ อง ปรับปรุ ง
ตนให้ เจริ ญก้ าวหน้ าด้ วยสติปัญญา
3.ขั น ติ หมายถึ ง ความอดทน ตัง้
ห น้ าท าห น้ าที่ ก าร ง าน ด้ วย ค ว า ม
ขยั น หมั่ น เพี ย ร เข้ มแข็ ง ทนทาน ไม่
หวัน่ ไหว มัน่ ในจุดหมาย ไม่ท้อถอย
4.จาคะ หมายถึ ง ความเสี ย สละ
สละกิ เ ลส สละความสุ ข สบาย และ
ผลประโยชน์ ส่วนตนได้ ใจกว้ าง พร้ อมที่ จ ะรั บ ฟั ง ความ
ทุกข์ ความคิดเห็น และความต้ องการของผู้อื่น พร้ อมที่จะ
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ร่ วมมือ ช่วยเหลือ เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ ไม่คบั แคบเห็นแก่ตนหรื อ
เอาแต่ใจตัว
หลังจากอ่านทบทวนหลายรอบ ข้ าฯถึงกับหลุด
อุทาน Man!! นี่มนั เข้ มข้ นพอๆกับธรรมะ สาหรั บนักบวช
เลยนะเนี่ย!! เมื่อหายสะดุ้ง ข้ าฯก็พบว่า เป็ นเพราะปั ญหา
ในชี วิต ของผู้ค รองเรื อนมันข้ นเข้ ม ธรรมะจึงต้ องเข้ มข้ น
พอฟั ดพอเหวี่ยงกัน จึงจะเอาอยู่ ในหนหลังที่ข้าฯ ยังไม่ได้
รั บอนุญาตให้ ออกเดินธุดงค์ตามลาพัง เพราะอายุพรรษา
ยัง ไม่ ผ่ า นห้ า กาลฝน แต่ ข้ า ฯ ก็ มัก จะขอโอกาสติดสอย
ห้ อยติ่ ง ครู บ าอาจารย์ ออกจาริ ก ธุดงค์ เป็ นบางครั ง้ คราว
เย็นย่าวันหนึง่ หลังจากที่เดิน กราแดดกันมาเกือบตลอดทัง้
วัน เราก็เข้ าไปพักปั กกลดที่ศาลาร้ าง ในวัดประจาหมู่บ้าน
แห่งหนึ่ง ซึง่ กาลังมีงานบูรณะปฏิสงั ขรณ์ โบสถ์ขนานใหญ่
ห่ างจากศาลาออกไป สิ บ กว่าเมตรเป็ น บ้ านของคนงาน
ก่ อสร้ าง ขณะที่ ข้ าฯกาลังเอนหลัง จะเคลิ ม้ หลับก็ได้ ยิน
เสียงผัวเมียคู่หนึ่ง ทะเลาะกันสะเทือนเลื่อนลัน่ ต่างฝ่ าย
ต่างพ่นถ่ม บ้ วนคาผรุ สวาท ถล่มกันชนิดไม่เกรงหน้ าอินทร์
หน้ า พรหม และหน้ า พระ ส่ ว นเรื่ อ งที่ ทัง้ คู่ ขนมาก่ น ด่ า
โพนทะนากัน ข้ าฯฟั งไม่ได้ ศพั ท์ จับได้ แต่อารมณ์ ร้อนร้ าย
รุ น แรง กว่าจะยุติ เลิ ก ลาก็ ป าเข้ าไปค่อนคืน ท าเอาพระ
ธุดงค์หนุ่มน้ อยเช่นข้ าฯ อกสัน่ ขวัญแขวน แน่นทวาร แต่ถึง
กระนัน้ คาสอนของหลวงพ่อชา ก็ยังโคจรมาให้ ใจได้ ค้ ุน
จา “คนที ่ผ่านการมี ครอบครัว แล้วมาบวช เขาจะไป(ถึ ง
ที ่สุดของการปฏิ บตั ิ )ก่ อนเรา เพราะเขาประสบกับความ
ทุก ข์ ย ากล าบาก มากับ ตัวเองจริ งๆ ส่ วนพวกเราที ่บ วช
ตัง้ แต่ยงั หนุ่มมันมี แต่การคาดเดา”
--------------------------------------------------------------------เปสโลภิ กขุ พระภิ กษุผูเ้ ชื อ่ มโยงธรรมะ ศิ ลปะ และคนหนุ่ม
สาวเข้าไว้ดว้ ยกัน ติ ดตามงานเขี ยนของเปสโลภิ กขุ ได้ที่
อีบ๊คสุ ์ www.issuu.com/dhammavalley

ใ น แ ต่ ล ะ ปี ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข ข อ ง
สวิตเซอร์ แลนด์ ได้ รับการร้ องเรี ยนเรื่ องอาหารกว่า 10,000
ราย และ 7 ถึง 8 พันราย เป็ นเรื่ องของอาหาร ที่ทาให้ เกิด
สาเหตุของอาหารเป็ นพิษ และที่ได้ รับการร้ องเรี ยนมาก
ที่ สุด คืออาการท้ องเสี ย จากอาหารที่ รับประทานเข้ าไป
ปั ญหาดังกล่าวทาให้ ต้องสูญเสียค่าใช้ จ่ายต่างๆ
โดยเฉลี่ยถึง 50 ล้ านฟรังก์สวิสต่อปี โดยจานวน10 ล้ าน
ฟรังก์สวิส คือค่าเสียหายของอาหารที่เป็ นต้ นเหตุทาให้ เกิด
อาหารเป็ นพิษ

จากการศึกษาของสถาบัน Swiss Tropical and
Public Health (Swiss TPH) รายงานว่า ผู้ที่ระมัดระวังใส่
ใจเกี่ ย วกับ กฎพื น้ ฐานในเรื่ อ งอาหาร 4 ข้ อ จะช่ ว ยลด
ความเสี่ยงเรื่ องอาหารเป็ นพิษได้ และสามารถรับประทาน
อาหารได้ อย่างปลอดภัย มาดูกฎ 4 ข้ อที่ว่านีก้ นั ค่ะ
1. ใช้ ความร้ อนให้ ถูกต้ อง
การใช้ อุณหภูมิต่าปรุ งอาหาร เชื อ้ โรคจะไม่ตาย
โดยเฉพาะในอาหารจาพวกสัตว์ปีก และเนื ้อบด ดังนัน้
- เนื อ้ สัตว์ สัตว์ ปี ก ปลา และอาหารทะเล ควร
นามาปรุ งให้ สกุ ที่อณ
ุ หภูมิ 70 องศา ก่อนรับประทาน
- อาหารที่ปรุ งสุกแล้ ว แต่รับประทานไม่หมด ควร
นามาอุน่ อีกครัง้ ด้ วยความร้ อนที่อณ
ุ หภูมิ 70 องศา
2. แยกอาหารให้ ถูกต้ อง
เชื อ้ โรคในอาหารสดแต่ล ะชนิ ด สามารถติ ด ต่อ
แพร่ กระจายสูก่ นั ได้ เพราะฉะนัน้
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- หลีกเลี่ยงการเก็บเนื อ้ สด สัตว์ปีก ปลา อาหาร
ทะเล และอาหารอื่นๆ ไว้ ในภาชนะเดียวกัน
- แยกใช้ ภาชนะ เช่น มีด เขียง และอุปกรณ์ ต่างๆ
ส าหรั บ อาหารที่ จ ะปรุ งด้ ว ยความร้ อน และอาหารที่ จ ะ
รับประทานสด
- แยกอาหารที่ ป รุ งสุก แล้ ว และอาหารสด ออก
จากกันเสมอ
- อาหารประเภทฟองดูเนื อ้ (Fondue Chinoise )
ต้ องแยกภาชนะ สาหรับใส่เนื ้อสดแต่ละชนิด
- อาหารปิ ง้ ย่าง ไม่นาภาชนะที่บรรจุเนื ้อสด หรื อ
เนื ้อหมักสาหรับปิ ง้ ย่าง มาใช้ ใส่อาหารที่ปิง้ สุกแล้ ว อาหาร
ที่ปิง้ สุกจากเตา ควรนาใส่จานที่จะรับประทานเลย
- ไม่นาน ้าหมักที่เหลือจากการหมักเนื ้อสาหรับปิ ง้
ย่าง มาใช้ ทาเป็ นน ้าสาหรับปรุ งสลัด
3. ล้ างอย่ างถูกต้ อง
เชือ้ โรคสามารถแพร่ กระจายผ่านมือของเรา รวมทัง้ เขียง
มีด ภาชนะที่ใช้ และผ้ าที่ใช้ ในครัว เพราะฉะนัน้
- ก่ อนและหลัง การประกอบอาหาร ควรล้ างมือด้ วยสบู่
ทุกครัง้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังการสัมผัสกับเนื ้อสัตว์ ปลา
และอาหารทะเล

- เนื ้อสัตว์ สัตว์ปีก ปลา และอาหารทะเล ควรเก็บในตู้เย็น
ที่อณ
ุ หภูมิ ต่ากว่า 5 องศาเซลเซียสเสมอ
- เก็บอาหารที่ปรุ งสุกแล้ ว และอาหารที่เน่าเสียง่ายในตู้เย็น
ที่อณ
ุ หภูมิ ต่ากว่า 5 องศา
- อาหารที่นาออกมาจาก ช่องแช่แข็งแล้ ว ไม่ควรนาไปแช่
แข็งอีกครัง้
- อาหารที่ แช่เย็น หรื อแช่แข็ง เมื่อซือ้ มาแล้ ว ควรนาเข้ า
ตู้เย็นหรื อช่องแช่ทนั ที
กฎ 4 ข้ อ ไม่ ย ากเย็ น อะไร จ าให้ แม่ น ปฏิ บัติ ใ ห้ ถู ก กิ น
ปลอดภัย โรคไม่มาเยือนทุกท่านนะคะ

- เมื่ทาอาหารเสร็ จ ควรล้ างทาความสะอาดภาชนะ และ
พื น้ ที่ ที่ใช้ ประกอบอาหารด้ วยนา้ ร้ อนและนา้ ยาทาความ
สะอาด
4. เก็บในอุณภูมิท่ ถี ูกต้ อง
* ที่อณ
ุ หภูมิห้อง เชื ้อโรคสามารถแพร่ กระจายได้ ดังนัน้

แปลและเรี ยบเรี ยงโดย แม่ลิง
ที่มา https://www.blv.admin.ch
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เปิ ดอกลูก
สิ่งแรกที่ ต้องดูคือตัวเรา ว่าเราฟั งแล้ วเรามีปฏิ กิริยา
อย่างไรกับสิ่งที่ลกู พูด แล้ วมาวิเคราะห์ตามคาแนะนา ว่ามี
ความเป็ นไปได้ มากน้ อยแค่ไหน ในการนาไปปรั บใช้ กับ
ลูก ๆของเรา แล้ ว ต่ อ ไป เวลาที่ ลูก ๆ เล่ า ถึ ง ปั ญ หาหรื อ
ระบายความรู้ สกึ ออกมา เราจะพูดให้ พวกเขาพูดอย่างเปิ ด
อก หรื อ ชักชวนให้ พวกเขาเล่าให้ พ่อแม่ฟังต่อไป นั่นคือ
การฟั ง และการพูดแบบไม่แสดงการตัดสิน และไม่แสดง
ความคิดเห็นของเรา วิธีนี ้จะเปิ ดโอกาสให้ เด็กระบายความ
ในใจอย่างเปิ ดอก วิธีการพูดง่าย ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้ ซึง่
เป็ นการตอบแบบไม่แสดงความคิดเห็น
• เหรอลูก จริ งหรื อนี่ ใช้ ได้ เลยลูก
• น่าสนใจจัง
• อย่างนันเลยเหรอลู
้
ก
และวิธีการพูดแบบอื่น ๆ ที่สามารถสื่อข้ อความให้ เด็กพูด
ต่อ หรื อเล่าเพิ่มอีก ตัวอย่างเช่น
- “ไหนเล่าให้ แม่ฟังหน่อยซิลกู ”
- “แม่อยากรู้ วา่ ลูกคิดอย่างไรกับเรื่ องนี ้”
- “เราน่าจะคุยกันต่ออีกสักหน่อย”
- “ลูกช่วยเล่าให้ ฟังตังแต่
้ ต้นจนจบได้ มย”
ั้
- “เล่าเลยลูก แม่ฟังอยู่”
- “ดูเรื่ องนี ้สาคัญกับลูกมาก ๆ เลยเนอะ”
ฟั งอย่ างไร ให้ ได้ ผล คนก็เป็ นสุข
1. เราต้ องมีเวลาที่จะรับฟั ง ถ้ าเราไม่มีเวลาจะรับฟั ง เรา
ต้ องบอกให้ เด็กรับรู้
2. เราต้ องอยากจะช่วยเหลือเด็กในปั ญหานัน้ ๆ อย่าง
จริ งใจ
3. เราต้ องยอมรับความรู้ สกึ ของเด็กได้ ไม่วา่ ความรู้ สกึ
นัน้ จะแตกต่างจากความรู้ สกึ ของเราก็ตาม ซึง่ เรื่ องนี ้
เป็ นเรื่ องที่ไม่ง่าย แต่เราจะต้ องใช้ เวลาในการพัฒนา
ให้ ดีขึ ้น

4. เราต้ องมัน่ ใจในตัวเด็ก ว่าเด็กรับความรู้ สกึ พิจารณา
ความรู้ สกึ ของตัวเองได้ และหาทางออกให้ ปัญหาของ
ตนเองได้ เราต้ องเข้ าใจว่า ความรู้ สึก นันไม่
้ ถาวร จะ
เกิดขึ ้นแล้ วหายไปได้ ความรู้ สกึ สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ เกลียดได้ ก็รักได้ ความรู้ สกึ หมดหวัง อาจถูก
เปลี่ยนเป็ นความรู้ สกึ ที่เต็มไปด้ วยความหวังได้ ดังนัน้
เราจึงไม่ควรกลัว การระบายความรู้ สกึ ออกมา
เพราะว่าความรู้ สกึ นัน้ จะไม่ติดอยู่กบั ตัวเด็กไปตลอด
5. เราต้ องมองเด็ก อย่างคนอีกหนึง่ คน ที่ไม่ใช่สว่ นใด
ส่วนหนึง่ ของตัวเราเอง เราเป็ นเพียงผู้ให้ ชีวิตและ
ตัวตนของเด็กเท่านัน้ เด็กมีความรู้ สกึ ของเขาเอง และ
มีความคิดเกี่ยวกับแต่ละเรื่ องของตนเอง เมื่อเราตัด
ขาดได้ เช่นนี ้ เราจึงจะสามารถช่วยเหลือเด็กได้ เรา
ต้ องอยู่เคียงข้ างเด็ก เวลาที่เขาแก้ ไขปั ญหา แต่ไม่ใช่
ผูกติดกับตัวเด็กตลอดเวลา
ปั ญหาของลูก
1. ลูกเริ่ มต้ นการสื่อสาร พ่อแม่เป็ นที่ปรึกษา พ่อแม่
อนุญาตให้ ลกู แก้ ปัญหาของตัวเอง
2. ช่วยให้ พวกเขาเติบโต ช่วยให้ พวกเขาพัฒนาทักษะการ
แก้ ปัญหา
แนะนาให้ ใช้ ไอ เสต็ทเม้ นท์ ( I statement ) นัน่ คือ พูดใน
ลักษณะนี ้ พฤติกรรม + ความรู้ สึก + ผล
เช่น เมื่อลูกกลับบ้ านดึกและไม่โทรมาบอก (พฤติกรรม)
แม่ร้ ู สกึ กังวลมาก (ความรู้ สึก) เพราะแม่ไม่ร้ ู วา่ ลูก
ปลอดภัยหรื อเปล่า (ผล)
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า การพูดคุยกับลูก หรื อแม้ กบั สามีหรื อ
ภรรยา ครัง้ ต่อๆไป จะเป็ นแบบ ไอ เสต็ทเม้ นท์ เพราะสิ่งนี ้
จริ งๆแล้ วใช้ ได้ กบั ทุกคนเลยนะ....
ขอขอบคุณ: คุณทัศยา เรื องศรี นักจิตบาบัด ที่มาให้
ความรู้ ในงานหญิงไทยพบจิตแพทย์ เมื่อปี พ.ศ. 2559
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Mobbing คานี ้หลายท่านคงรู้ จกั และเคยได้ ยินได้
ฟั ง มาแล้ ว แต่ ห ลายท่ า นก็ อ าจจะสงสัย ว่ า มัน คื อ อะไร
Mobbing หมายถึง การข่มเหงรังแก ซึง่ เกิดขึ ้นได้ ไม่ว่าจะ
ในโรงเรี ยน ที่ทางาน หรื อบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์ค วันนี ้แม่
ลิงนาเรื่ องของการข่มเหงรั งแกในโรงเรี ยนมาให้ อ่านกัน
เผื่อจะเป็ นประโยชน์แก่พ่อแม่ ที่มีลกู หลานในวัยเรี ยนค่ะ
เลโอนี นั่ ง อยู่ บ นจุ ด ที่ สู ง ที่ สุด ของบั น ไดลิ ง ใน
สนามเด็ ก เล่ น ของโรงเรี ย นอนุบ าล มื อ ของเธอจับ ราว
บันไดไว้ แน่น เธออยู่ในสภาพสิ ้นหวัง ที่ยืนอยู่ด้านล่าง คือ
เจสซิก้า คู่อาฆาตกับลูกสมุนของเธออีกห้ าคน “อยู่บนนัน้
ไปให้ ตลอดเลยน่ ะ ห้ ามลงมา ถ้ าเธอลงมาพวกฉันจะ
ฆ่ าเธอ” เจสซิก้า ตะโกนขึ ้นไปด้ านบน เลโอนี ยิ่งเกาะราว
บันไดแน่นขึ ้นกว่าเดิม จนกระทัง่ เสียงครู อนุบาลบอกหมด
เวลาพักดังขึน้ พวกที่อยู่ด้านล่าง ส่งเสียงหัวเราะและพา
กันเดินจากไป คล้ อยหลังพวกนัน้ แล้ ว เลโอนี จึงไต่ลงมา
จากบันไดลิงด้ วยขาอันสัน่ เทา
ประสบการณ์ ที่เด็กอายุสี่ขวบอย่างเลโอนี ไ ด้ รั บ
มันไม่ใช่แค่การทะเลาะเบาะแว้ งกันอย่างธรรมดาทัว่ ไป แต่
เป็ นการโดนข่มเหงรังแกที่แย่ที่สดุ จากเพื่อนร่ วมห้ อง
จากข้ อมูล การศึกษาด้ านการพัฒ นาจิ ตใจ ของ
ศาสตราจารย์ Francoise Alsaker ระบุ ว่ า รู ป แบบของ
ความรุ น แรงในลัก ษณะนี จ้ ะเริ่ ม ต้ น ตัง้ แต่ ใ นโรงเรี ย น
อนุบาล ไปตลอดช่วงเวลาในวัยเรี ยน ซึง่ จะมีเด็กและวัยรุ่ น

ตกเป็ นเหยื่ อการถู ก ข่ ม เหงรั งแก ประมาณ 10-15
เปอร์ เซ็นต์
การข่ ม เหงรั ง แกส่ ว นใหญ่ จะไม่ ก ระท าอย่ า ง
เปิ ดเผย ผู้กระทาจะลงมือ โดยไม่ให้ ผู้ที่ตกเป็ นเหยื่อรู้ ตัว
ล่วงหน้ า ซึ่งต้ องอาศัยการสังเกต จึงจะเข้ าใจว่า นั่นเป็ น
การข่มเหงรังแก เช่นเดียวกับในกรณีของเลโอนี
เลโอนี มีอาการไม่อยากไปโรงเรี ยน นอนหลับไม่
สนิ ท มี อ าการเศร้ าซึ ม แม่ ข องเลโอนี ไปพู ด คุ ย กั บ ครู
อนุบาล รวมทังพู
้ ดคุยกับเด็กๆ ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ อง แต่ก็ไม่ได้
ช่วยให้ เลโอนีเป็ นผู้บริ สทุ ธิ์ในสายตาของครู ขึ ้นมาได้
ลัก ษณะเด่ น อี ก อย่ า งของการข่ ม เหงรั ง แก คื อ
ผู้ ก ระท าสามารถตบตาหลอกลวง ผลัก ความผิ ด ไปให้
ผู้ถูกกระทา โดยทาให้ คนอื่นเชื่อว่า เป็ นความผิดของเหยื่อ
คนที่ ไม่ได้ สังเกตพฤติกรรม หรื อจับตาดูลักษณะท่าทาง
ของเด็กอย่างใกล้ ชิด จะเข้ าใจผิดได้ ง่าย ว่าเหยื่อเป็ นผู้ที่
ข่มเหงรังแกคนอื่น
การข่มเหงรั งแก ไม่ใช่ความขัดแย้ ง ระหว่างคน
สองคน แต่เป็ นลักษณะของการกระทาเป็ นกลุ่ม ประกอบ
ไปด้ วยหัวหน้ าทีม ผู้ช่วย และผู้ชมที่ดเู หตุการณ์ อยู่เงี ยบๆ
ส่วนใหญ่จะร่ วมมือด้ วย เพราะกลัวว่าจะตกเป็ นเหยื่อเสีย
เอง ซึ่ง สถานการณ์ อ าจเปลี่ ย นแปลงไปเป็ น เช่ น นั น้ ได้
เพราะการข่มเหงรังแกนัน้ ขึ ้นอยู่กบั พลังของกลุม่ เป็ นหลัก
เช่นเดียวกับกรณี ของเลโอนี แต่เดิมนัน้ เจสซิก้า
เป็ นเพื่อนกับเลโอนี แต่ได้ รับการก่อกวน รั งควานจากเด็ก
คนอื่น จนท าให้ เจสซิก้ าเปลี่ย นไป แรกเริ่ มเจสซิ ก้าก็แค่
ออกคาสัง่ ให้ เลโอนีทาตาม และก็ตามด้ วยการข่มขู่ให้ ยอม
ตาม ไม่เช่นนันก็
้ จะไม่ยอมเล่นด้ วย
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ลกู โดนข่มเหงรังแก พ่อแม่
ไม่ควรเข้ าไปแทรกแซง ควรรั กษาท่าที สังเกตดูอยู่เงียบๆ
ตังใจฟั
้ งเรื่ องที่ลกู เล่าอย่างจริ งจัง
การข่ ม เหงรั ง แกนั น้ มี ห ลายรู ป แบบ บางครั ง้
อาจจะเป็ นแค่การกลอกตาใส่ ส่งสายตาโกรธแค้ นมาให้
ไม่ให้ ความสาคัญ หรื อขยิบตา จนถึงขันกดดั
้
นทาให้ คนนัน้
ต้ องแยกตัวออกจากกลุม่ ไป
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แต่ที่แย่กว่านัน้ คือ การใช้ กาลัง เช่น ในระหว่าง
ทางไปโรงเรี ยน อาจแกล้ งผลัก หรื อแย่ งสิ่ งของ ท าลาย
สิ่งของ ซึง่ มีหลากหลายวิธีที่นามาใช้ โดยให้ ผลชี ้เฉพาะไป
ที่ผ้ ตู กเป็ นเหยื่อเท่านัน้
ผลจากการวิจัย ชี ใ้ ห้ เห็นว่าเด็กผู้หญิ งส่วนใหญ่
จะข่มเหงรั งแกโดยกระทาเป็ นนัยๆ ไม่แสดงออกโจ่งแจ้ ง
ส่วนเด็กผู้ชาย จะแสดงออกทางร่ างกาย อีกประเภทคือ
การข่มเหงรั งแก ที่ก่อให้ เกิดความอับอาย บนโลกไซเบอร์
โดยใช้ มือถื อถ่ายวีดีโอลงในอินเทอร์ เน็ต ในห้ องแช็ต โซ
เชียล เน็ตเวิร์ค เช่น เฟซบุ๊ก เป็ นต้ น นัน่ ถือเป็ นการกระทาที่
เลวร้ ายมาก เพราะแม้ วา่ จะเลิกข่มเหงรังแกคนผู้นนไปแล้
ั้
ว
แต่ก็ไม่มีใครลบข้ อมูลออกจากอินเทอร์ เน็ตได้
หากพ่อแม่เห็นร่ องรอยแปลกๆ เช่น ข้ าวของที่ลกู
นาไปโรงเรี ยนพังเสียหายบ่อยๆ หรื อในวันที่ต้องไปโรงเรี ยน
ลูก จะมี อ าการปวดท้ อ งเสมอ ลูก นอนไม่ ห ลับ สนิ ท เป็ น
ประจ า ไม่มีเพื่ อนในห้ องคบด้ วย หรื อ การเรี ย นตก และ
สงสัยว่าลูกกาลังถูกข่มเหงรังแก พ่อแม่ควรไปพูดคุยกับครู
ประจ าชั น้ ไม่ ค วรพู ด คุ ย กั บ ผู้ ป กครองของเด็ ก ผู้ ล งมื อ
กระทาโดยตรง เพราะนัน่ อาจนาไปสู่การ ใส่ร้ายป้ายสี ซึง่
ไม่ใช่วิธีการที่สร้ างสรรค์แต่อย่างใด
การหยุ ด การข่ ม เหงรั ง แกให้ ไ ด้ เ ร็ ว ที่ สุด ควรใช้
วิ ธี ก ารที่ “แยบยล” โดยครู เป็ น ผู้ เรี ย กเด็ก กลุ่มที่ ข่ มเหง
รังแกคนอื่นทังหมด
้
มาพูดคุย เล่าปั ญหาของเด็ก ที่ถูกข่ม
เหงรั งแก ให้ พวกเขาฟั ง และขอความเห็นจากพวกเขาใน
ฐานะ “ผู้เชี่ยวชาญ” ให้ พวกเขาช่วยกันคิดและหาวิธีการ
เพื่อช่วยเด็กคนนัน้ ซึง่ วิธีการดังกล่าวเรี ยกว่า “No-BlameAnsatz” การไม่ ตาหนิติเตียน มักได้ ผลที่ดี เพราะผู้ลงมือ
กระท าจะเลิ ก การกระท านั น้ โดยไม่ ร้ ู สึ ก เสี ย หน้ า
ขณะเดียวกัน ผู้ตกเป็ นเหยื่ อ ก็จะเห็นความเป็ นมิตรของ
คู่ปรปั กษ์ สิ่งจาเป็ นในขัน้ ตอนนี ค้ ือ ความเข้ าใจของผู้ ท่ ี
เคยตกเป็ นเหยื่อ
ครู ค วรพูดคุย กับนัก เรี ย นอย่ างตรงไปตรงมาใน
เรื่ องนี ้ และควรฝึ กทักษะทางสังคมในชันเรี
้ ยน เช่น ฝึ กเรื่ อง

จริ ยธรรมทางสังคม เพื่อให้ ชนเรี
ั ้ ยนมัน่ คง และเป็ นไปตาม
เป้าหมาย
การเปลี่ ย นโรงเรี ย นของเหยื่ อ นัน้ เหยื่ ออาจจะ
หลุ ด พ้ นจากการถู ก ข่ ม เหงรั ง แก แต่ ไ ม่ ไ ด้ ท าให้ กลุ่ ม
ผู้ก ระท ายุติ การข่ มเหงรั งแกผู้ อื่น ลง เพราะพวกเขาจะ
เข้ าใจว่าการกระทานัน้ ประสบผลสาเร็ จ จึงมองหาเหยื่อ
รายใหม่ต่อไป และเด็กที่ถูกข่มเหงรังแกเอง เมื่อถูกข่มเหง
รั งแกมาเป็ นเวลานาน ก็จะถูกครอบงาด้ วยความรู้ สึกของ
การตกเป็ นเหยื่อ ซึง่ นัน่ อาจเป็ นปั ญหาในการปรับตัวในชัน้
เรี ยนใหม่

ข้ อแนะนาสาหรั บผู้ปกครอง
*ให้ ความสาคัญกับเรื่ องที่ เกิดขึน้ ฟั งลูกให้ ชัดเจน ว่าการ
แยกตัวจากลุ่มเพื่อน เป็ นแค่การทะเลาะเบาะแว้ งธรรมดา
หรื อเป็ นการข่มเหงรังแก
*ชีใ้ ห้ ลูกเห็นถึงศักยภาพของตนเอง ทาให้ ลูกรู้ สึกเข้ มแข็ง
และเห็นคุณค่าในตัวเอง
*จัด การกับ การข่ ม เหงรั ง แกอย่ า งระมัด ระวัง คุย กับ ครู
ประจาชันโดยไม่
้
ตาหนิติเตียนและโยนความผิดให้ ใคร
*หากไม่ได้ ร้ ู จักกันดี ไม่ควรติดต่อกับเด็กผู้กระทาผิด หรื อ
ติดต่อกับผู้ปกครองของเด็กคนนันโดยตรง
้
.....
แปลและเรี ยบเรี ยงโดย แม่ลิง
ที่มา http://www.beobachter.ch
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หลายคนเมื่ อ ย้ า ยมาอยู่ ส วิ ต ฯ ก็ ไ ม่ อ ยากเป็ น
แม่บ้านอย่างเดียว มีอะไรทานอกบ้ านบ้ าง มีรายได้ เข้ ามา
บ้ างก็น่าจะเป็ นเรื่ องที่น่ายินดีไม่น้อย แต่การหางานในสวิต
ไม่ได้ หากันได้ ง่ายนัก แต่ก็ไม่ยากจนเกินไป เพราะสาวไทย
ที่ ร้ ู จัก หลายคน ก็ ส ามารถเข้ าไปนั่งท างานได้ ในหลายๆ
ตาแหน่ง ทัง้ ในวงการตลาด ธนาคาร การศึกษา สุขภาพ
และประกอบธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว ก็ ม ากมาย ไม่ ว่ า จะเป็ น
ร้ านอาหาร หรื อร้ านนวดและสปา เพียงแต่เราต้ องรู้ วา่ งาน
ไหนจะเหมาะกับเรา และเราจะได้ งานในสายนันได้
้ อย่างไร
และเราควรต้ องรู้ ว่า ตาแหน่งงานส่วนใหญ่ ไม่ มี
การโฆษณาในหน้ าหนังสือพิ มพ์ ห รื ออินเตอร์ เน็ต เพราะ
เขาจะรั บการบรรจุกันเองภายในบริ ษัท หรื อเสนอให้ กับ
บุคคลที่ ติดต่อกับบริ ษัทโดยตรง เช่นพวกเราคนไทย ที่ มี
กิ จ การเป็ น ของตนเอง ก็ ห าลูก จ้ า งกัน เอง จากคนรู้ จัก
แนะน ากั น มา ในท านองเดี ย วกั น บริ ษั ท ที่ ก็ เ ป็ น แบบนี ้
เช่นเดียวกัน
แต่อย่างไรก็ตาม สถานะงานว่ าง ในหน้ าหนังสือพิมพ์
และบนอิ น เตอร์ เน็ ต ก็ ยั ง พอมี อ ยู่ โดยเราสามารถ
ค้ น ห า ไ ด้ ที่ www.zeitung.ch แ ล ะ
www.onlinenewspapers.com
นอกจากนี ้ อีก ช่ องทางที่เ ราสามารถหางานได้ คือ
จากสานักงานจัดหางานของภาครั ฐและเอกชน
สานักงานจัดหางานแห่งชาติในสวิตเซอร์ แลนด์ ดูแลโดย
Labour Directorate at the State Secretariat for
Economic Affairs (SECO) อย่ างไรก็ ดี ความรั บ ผิ ดชอบ
ใ น ก าร จั ด ห าง าน ใ น แ ต่ ล ะ รั ฐ คื อ RAV (Regional
Employment Centres) ศู น ย์ เ หล่ า นี ใ้ ห้ ความช่ ว ยเหลื อ

จัดหางานให้ แ ก่ คนว่ า งงานซึ่งรวมถึ งชนชาติใ นในกลุ่ ม
EU/EFTA ที่หางานทาด้ วย
เว็บไซท์ศนู ย์การจัดหางาน RAV: www.jobarea.ch
เราสามารถลงทะเบียนที่หน่วยงาน จัดหางานภาคเอกชน
อีกหลายแห่งหรื อหน่วยงานชัว่ คราวได้ เช่นกัน ตามเว็บไซท์
ต่อไปนี ้ www.avg-seco.admin.ch
การรั บรองวุฒกิ ารศึกษา
ในสวิตเซอร์ แลนด์ ผู้จ้างงานให้
ความสาคัญกับวุฒิ การศึก ษา และ
คารับรองการทางานเป็ นอย่างยิ่ง
➢ สานักงานเลขาธิการด้ าน
การศึกษา วิจยั และนวัตกรรม (The State Secretariat for
Education,Research and Innovation (SERI) เ ป็ น
ส านั ก งานประเมิ น ใบประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ และใบ
ประกาศนียบัตรต่างๆ
www.sbfi.admin.ch, info@sbfi .admin.ch
โทรศัพท์ : +41 58 462 28 26 (จันทร์ – ศุกร์
เวลา 9.30 – 11.30 น. อังคาร-พุธ เวลา 14 - 16 น.)
Email: kontaktstelle@sbfi.admin.ch
➢ ระดับปริ ญญาบัตรประเมินโดย
Rectors’ Conference of the Swiss Universities CRUS:
www.crus.ch)
หมายเหตุ : การรั บรองวุฒิการศึกษาใช้ กับการประกอบ
อาชี พ ที่ ควบคุมเท่านัน้ อาชี พ ควบคุ ม ได้ แ ก่ วิ ช าชี พที่
ต้ องประกอบไปด้ วย ใบประกาศนียบัตร หรื อปริ ญญาบัตร
ตามสาขาวิ ช า ใบประกาศนี ยบัตรสาหรั บพยาบาลและ
แพทย์ บ าบัด ต่ า งๆ ท าการรั บ รองโดย สภากาชาดสวิ ส
(www.redcross.ch)
และแน่ นอนภาษามีส่วนสาคัญทีเดียว เพราะฉะนั น้
การเรี ย นภาษาราชการในแถบถิ่นที่เราอยู่อาศั ยจึง
น่ าจะเป็ นบั น ไดขั ้น แรกๆ ที่ เ ราต้ องเดิ น ....เป็ น
ก าลั ง ใจให้ ห างานตามความสามารถ ความถนั ด
ความฝั นกันได้ ทุกคนนะคะ…….
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ร้ องทุกข์ ในต่ างแดน
ผู้ตกทุกข์ หรื อญาติของผู้ตกทุกข์ สามารถยื่ นคา
ร้ องขอความช่วยเหลือได้ โดย ผู้ตกทุกข์ที่อยู่ในต่างประเทศ
สามารถยื่นคาร้ อง ขอความช่วยเหลือได้ โดยตรงที่ สถาน
เอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ ในประเทศที่ตนตก
ทุกข์ อยู่ สาหรั บญาติของผู้ตกทุกข์ สามารถยื่นคาร้ องขอ
ความช่วยเหลือได้ ที่ กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์ คน
ไทยในต่ า งประเทศ กรมการกงสุ ล กระทรวงการ
ต่างประเทศ
ขัน้ ตอนการยื่นเรื่ องร้ องทุกข์
1. ผู้ ร้ องทุ ก ข์ ยื่ น ใบค าร้ อง และ เอกสารประกอบการ
ร้ องเรี ยนให้ ครบถ้ วน อันประกอบด้ วย
ผู้ย่ นื คาร้ องในประเทศ
- ชื่อ สกุล ผู้ยื่นคาร้ อง
- บัตรประจาตัวประชาชน 1 ชุด
- ทะเบียนบ้ าน พร้ อมสาเนา 1 ชุด
- ทะเบียนสมรสพร้ อมสาเนา 1 ชุด(กรณีที่เป็ นสามี ภรรยา)
- สูติบัตรบุตร พร้ อมสาเนา 1 ชุด (กรณี เป็ นสามี - ภรรยา
โดยมิได้ จดทะเบียนสมรสตามกฏหมาย)
ผู้ตกทุกข์ ในต่ างประเทศ
- ชื่อ นามสกุล ผู้ตกทุกข์
- สาเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ ามี)
- สาเนาบัตรประชาชน (ถ้ ามี)
- สาเนาทะเบียนบ้ าน (ถ้ ามี)
- สาเนาจ้ างงาน (ถ้ ามี)
2. ผู้ ร้องทุกข์ อธิ บายเรื่ องที่ ตน ตกทุกข์ และเหตุการณ์
ต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ น้ โดยละเอี ย ด พร้ อมเรื่ อ งที่ จ ะขอให้ ช่ วย
ดาเนินการกับเจ้ าหน้ าที่
3. กองคุ้ มครองฯ รั บเรื่ องและพิ จารณาในเบือ้ งต้ นถึง
ความเป็ นไปได้ และอธิบายขันตอนให้
้
ผ้ รู ้ องทราบ
4. กองคุ้ มครองฯ แจ้ งเรื่ อง ที่ผ้ ูร้องทุกข์ มาร้ องขอความ
ช่วยเหลือ ให้ สถานเอกอัครราชทูตหรื อสถานกงสุลใหญ่ใน

ประเทศ ที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ด าเนิ น การในส่วนที่
เกี่ยวข้ องต่อไป
5. เมื่ อ สถานเอกอั ค รราชทู ต หรื อสถานกงสุล ใหญ่ ที่
เกี่ยวข้ อง ได้ ดาเนินการให้ ความช่วยเหลือแล้ ว หรื อมีความ
คืบหน้ าอย่างใด กองคุ้มครอง ฯ จะแจ้ งให้ ผ้ รู ้ องทุกข์ทราบ
ผู้ ร้ องทุ ก ข์ สามารถสอบถามความคื บ หน้ าได้ ที่ กอง
คุ้ ม ครองและดู แ ลผลประโยชน์ ค นไทยในต่ า งประเทศ
กรมการกงสุล ถ. แจ้ งวัฒนะ กรุ งเทพฯ
โทร. 02-575-1047 ถึง 49
พวกเราคนรุ่ น ใหม่ ใครๆก็ ร้ ู จัก แอปพลิเคชั่น กัน
ทังนั
้ น้ ก็เลยนา เรื่ องนี ้มาบอกต่อกันด้ วย เผื่อพี่น้องทุกๆคน
ทังที
้ ่ยงั อาศัยอยู่ในประเทศ หรื อที่ต้องการจะเดินทางไปยัง
ต่างประเทศ หรื อที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศแล้ ว อัพโหลด
แอปพลิเคชัน่ และเยี่ยมชมเวปไซต์ที่เป็ นประโยชน์ต่อไปนี ้
ตามลิงค์ด้านล่างนะคะ
ค้ น ห าไ ด้ ใ น google play ห รื อ app store :
yingthai หรื อ http://yingthai.net/
ศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ หญิ ง ไทยในต่ า งประเทศ เป็ น
ช่องทางในการให้ คาปรึกษา ช่วยเหลือ ให้ ความรู้
กับหญิงไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ
อี ก แ อ ป พ ลิ เ ค ชั่ น คื อ thaiconsular ห รื อ
http://www.consular.go.th/ ห รื อ อี เ ม ล์
Consular02@mfa.go.th
สายด่วน สาหรับคนไทยในต่างประเทศ
คือ 0066 99 130 1300
จะมีเจ้ าหน้ าที่ ที่ยินดีรับฟั ง และให้ คาปรึกษา ไม่ว่าจะเป็ น
การโทร การส่งข้ อความ หากต้ องการความช่วยเหลือ ก็
ติดต่อไปได้ เลยค่ะ
ที่มา : http://www.consular.go.th/main/th/services/1308
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โดย พี่หญิงไทย
คาถาม: ผู้มีใบอนุญาตพานักประเภท บี สามารถย้ ายที่อยู่
ไปรัฐอื่นได้ ไหม
คาตอบ: สามารถย้ ายได้ แต่ต้องดาเนินเรื่ องขออนุญาตรัฐ
ใหม่ ที่จะย้ ายไปอยู่ เมื่อได้ รับอนุญาตแล้ ว จึงสามารถย้ าย
แล้ วต้ องแจ้ งอาเภอที่ อยู่เดิม ภายใน 14 วัน ก่ อนย้ าย ดู
เหมือนง่ายใช่ไหมคะ แต่มีข้อกาหนดของการได้ ใบอนุญาต
พานัก และผลของการย้ ายรั ฐ ที่ควรทราบ และต้ องนามา
พิจารณา
ก่อนอื่น เรามาทาความเข้ าใจ เรื่ องคาเรี ยกต่างๆ
เพื่อความเข้ าใจตรงกันนะคะ

ใบอนุ ญ าตพ านั ก ส าหรั บ ชาวต่ างชาติ ( ที่
เมืองไทย เรี ยก ใบต่างด้ าว) คือเอกสารบัตร ซึง่ ทางราชการ
ออกให้ คล้ ายบัตรประจาตัวที่แจ้ งประเภทบัตร และแจ้ ง
ช่วงเวลา ซึ่งเจ้ าของบัตร มีสิทธิ พานักในประเทศฯ ภาษา
ที่ นี่ เ รี ย ก Ausländerausweis(เ ย อ ร มั น )/Livret pour
étranger(ฝรั่ งเศส )/Libretto pe stranieri(อิ ต าเลี ย น)
ใบอนุ ญาตพานักสาหรั บชาวต่ างชาติ (ไทย) ซึ่งไม่ ใช่
วีซ่า และ ไม่ ใช่ พาสสวิส ที่บางครัง้ เราเรี ยกกันผิด ทาให้
พู ด คุ ย กั น ไปคนละ เรื่ อง ต่ อ ไปนี ้ จะเรี ยกสั น้ ๆ ว่ า
ใบอนุญาตพานัก

•

ใบอนุญาตพานัก ในประเทศสวิตฯ มีหลาย
ประเภท เช่ น L, F, N, G, C, Ci, B, S แล้ วยั ง แยก
ประเภทใบอนุ ญ าตทุ ก ชนิ ด นัน้ เป็ น สองหมวด คื อ
สาหรับชาวต่างชาติที่เป็ นชาว EU/EFTA และสาหรับ
ชาวต่างชาติจากประเทศที่สาม ซึง่ รวมถึงประเทศไทย
วันนีจ้ ะพูดถึงใบอนุญาตพานักที่เกี่ยวข้ องกับคน
ไทยส่ ว นใหญ่ ซึ่ง กลุ่มหนึ่ง ได้ ใ บอนุญ าตพ านัก เพราะ
ติดตามครอบครั วมาอาศัย อยู่ที่ นี่ และอีก กลุ่มซึ่ง เข้ ามา
ทางาน สาหรับฉบับนี ้ขอกล่าวถึงกลุ่มแรกก่อน คือ กลุ่ มที่
จดทะเบียนสมรส แล้ วเข้ ามาพานั กอยู่กับครอบครั ว
ซึ่งจะได้ รับใบอนุ ญาตพานั ก ประเภท B ถ้ าสมรสกับ
ช า ว ส วิ ส จ ะ ไ ด้ รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต พ า นั ก ป ร ะ เ ภ ท B
( Aufenthaltsbewilligung B /l’autorisation de séjour B
/permesso di dimora B) ซึ่งมีอายุใ ช้ งานเพี ย ง 1 ปี นั่น
คือ ต้ องขอต่ออายุ ทุกปี
ถ้ าสมรสกั บ ชาว EU/EFTA จะได้ รั บ ใบอนุ ญ าตพ านั ก
ประเภท B ซึ่ง มี อ ายุ ใ ช้ ง าน 5 ปี โดยที่ คู่ค รองจะต้ องมี
หลักฐาน หนังสือยืนยันการทางาน(อย่างน้ อย 365 วัน)
เมื่อพานักกับครอบครั วครบ 5 ปี สามารถขอใบอนุญ าต
พ า นั ก ถ า ว ร C (Niederlassungsbewilligung C/
l’autorisation d’établissement C/ permesso di
domicilio C)
คราวนีก้ ลับมาที่คาถาม เรื่ องการขอย้ ายที่อยู่ ไป
อยู่ ใ นรั ฐ อื่ น การออกใบอนุ ญ าตอยู่ ใ นอ านาจของ
เจ้ าหน้ าที่ในรัฐที่อยู่อาศัย ดังนัน้ การขอย้ าย จึงต้ องดาเนิน
เรื่ องขอต่ออาเภอของรัฐ ซึง่ เราต้ องการย้ ายไปพานัก โดยที่
มีเหตุผลเพียงพอ กรณีที่ไม่ได้ ติดตามครอบครัวหรื อคูค่ รอง
จึงต้ องแสดงหลักฐาน ได้ แก่
• ใบรับรองไม่ต้องคดี
• ใบรับรองไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
• ไม่เป็ น บุคคลที่ ข อรั บ เงิ น ช่ วยเหลื อจาก
หน่วยงานสังคมสงเคราะห์
• มีสญ
ั ญาจ้ างงาน
• มีสญ
ั ญาเช่าที่พกั อาศัย
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สาเนาทรัพย์สิน เช่น บัญชีธนาคาร กรณี
ที่ไม่ได้ ทางาน
เมื่ อ เจ้ าหน้ าที่ ใ นรั ฐ ใหม่ อ นุ ญ าต หรื อออก
ใบอนุญาตพานักให้ แล้ ว จึงจะแจ้ งย้ ายออกจากอาเภอใน
รั ฐที่อยู่ปัจจุบัน ไม่ควรแจ้ งย้ ายออกก่อน เพราะถ้ ารัฐใหม่
ไม่รับ ก็ไม่รับรองว่ารัฐเก่าจะยอมรับคุณกลับไปอีกหรื อไม่
แต่สิ่งที่ควรคานึงอีกอย่างหนึ่งคือ ผลกระทบต่ อการขอ
ใบอนุญาตพานักถาวร (C) ซึง่ กาหนดว่า เมื่อได้ รับ
ใบอนุญาตพานัก B แล้ ว 5 ปี สามารถขอใบพานัก
ถาวรได้ เมื่อพานักในรั ฐนัน้ ติดต่อกันครบ 5 ปี ดังนัน้ ถ้ า
ย้ ายรั ฐ ก็ต้องเริ่ มนับเวลาใหม่ ไม่สามารถนาระยะเวลา
พานักในรัฐเก่ามานับรวมกันได้ ดังนันถ้
้ าอยากได้ สญ
ั ชาติ
สวิสเร็ วขึน้ ก็ต้องคิดให้ ดีก่อนจะย้ ายรั ฐ และถ้ าต้ องการ
ย้ ายไปอยู่เพียงชั่วคราวด้ วยเหตุผลใดก็ตาม แต่ไม่เกิน 3
เดือน ก็ไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งย้ าย นะคะ
(อ้ างอิง: https://www.sem.admin.ch)
************************************************************
คาถาม : สวัสดีค่ะพี่หญิ งไทย หนูอยู่สวิตฯ มาได้ 3ปี ครึ่ ง
แล้ วค่ะ และตอนนี ้ มีลูกกับสามี 1 คน อายุ 1 ขวบค่ะ หนู
ต้ องการหย่ากับสามี แต่สามีไม่ยอมหย่า เพราะไม่อยาก
จ่ายเงินค่าเลี ้ยงดูให้ ลูกค่ะ เขาบอกว่าหย่าได้ แต่จะไม่ให้
ลูก ไม่ให้ เงิน และจะส่งหนูกลับไทยตัวเปล่าค่ะ เขาขู่และ
เคยทาร้ ายร่ างกายหนู จนหนูต้องแจ้ งตารวจค่ะ จากนัน้
เขาก็ไม่ตีอีก แต่เวลาทะเลาะกัน เขาจะขู่ตลอดว่า จะตี จะ
ส่งกลับไทย จะไม่ให้ ลกู ก็เลยอยากทราบว่า หนูต้องไปแจ้ ง
ฟ้องหย่าที่ใหนค่ะ
•

คาตอบ : สวัสดีค่ะ ตามกฏหมายของสวิส เราสามารถทา
เรื่ องแยกอยู่ได้ 2 ปี เพราะเป็ นสิทธิ์ ที่เราควรจะได้ ในเรื่ อง
การแบ่งเงิ นสะสมจากการทางาน เป็ นต้ น แต่ถ้าสามีไ ม่
ยินยอมหย่า ขอให้ ไปขอความช่วยเหลือ เพื่อปรึกษา และ
อาจขอให้ เขาพู ด คุ ย กั บ สามี เพื่ อ หาทางตกลงกั น ที่
หน่ ว ยงานสั ง คมสงเคราะห์ ใ นอ าเภอที่ อ ยู่ ค่ ะ ซึ่ ง จะมี
เจ้ าหน้ าที่ บ ริ ก ารให้ ค าปรึ ก ษา และช่ ว ยเหลื อ ปั ญ หา
ครอบครั ว คงต้ องเล่าเหตุุการณ์ ที่เกิดขึน้ ให้ เขาฟั ง (คิดว่า
ไม่มีปัญหาด้ านภาษานะคะ) โดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายนะคะ
ถ้ าทังสองฝ่
้
ายสามารถตกลงกันได้ อย่างสันติ เจ้ าหน้ าที่จะ
ช่วยเขียนสัญญาแยกกันอยู่ แต่ถ้าไม่สาเร็ จ ก็จาเป็ นต้ อง
ใช้ ทนาย ส่วนนี ้มีคา่ ใช้ จ่าย แต่ถ้าเราไม่มี ให้ บอกทนาย ขอ
คาแนะนา ว่าเราควรต้ องทาอย่างไร มีหน่วยงานให้ ความ
ช่วยเหลือค่ะ
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ปฏิทน
ิ กิจกรรม
วันอาทิตย์ ท่ ี 21 พ.ค. 2017
เวลา 10.00 – 16.00 น.

งานประชุมสามัญประจาปี
ที่ Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach

วันที่ 8 - 9 ก.ค. 2017
เวลา 10.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ ท่ ี 2 ก.ย 2017
เวลา 10.00 – 17.00 น.

งานเทศกาลไทย
ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น

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

งานสัมมนา “ Anti-Aging “
โดยแพทย์ หญิง อภิสมัย ศรีรังสรรค์ และคณะฯจากโรงพยาบาลกรุ งเทพฯ
ที่ซูริค
งานวันครอบครัว และสัมมนา “ Anti-Aging ”
โดยแพทย์ อภิสมัย ศรีรังสรรค์ และคณะฯจากโรงพยาบาลกรุงเทพฯ
ที่ Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach

.......................................................................................ตัดตามรอยปรุ........................................................................

ใบสมัครสมาชิก
่
สมาคมหญิงไทยเพือหญิ
งไทย ในสวิตเซอร ์แลนด ์
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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่
รายงานกิจกรรมสมาคมหญิงไทยเพือหญิ
งไทย ปี 2016
ลาดับที่

เดือน

วันที่

รายการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

มีนาคม
เมษายน
เมษายน
พฤษภาคม
มิถนุ ายน
มิถนุ ายน
กรกฎาคม
มิถนุ ายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน

20
3
8
1
5
25-26
4
12
9-10
28
3

ตัวแทนคณะกรรมการสมาคมฯ รับเชิญเป็ นวิทยากรให้ โรงเรี ยนนวดแผนไทย วัดศรี ฯ
ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ที่ Kirchlindach, Bern
ตัวแทนคณะกรรมการเข้ าพบฯพณฯเอกอัครราชทูต นพปฎล คุณวิบลู ย์ ที่ สอท เบิร์น
ประชุมสามัญประจาปี ที่ Kirchlindach, Bern
ประชุมคณะกรรมการ และให้ คาปรึกษาด้ านกฏหมาย ร่วมกับกงสัลสัญจร ที่ Lugano
ตัวแทนคณะกรรมการ ให้ คาปรึกษา และร่วมงานฉลองครบรอบ 20 ปี ที่วดั ศรี ฯ
ประธานและรองประธาน ไปให้ ความรู้ทศี่ นู ย์ Xenia, เบิร์น
ตัวแทนกรรมการประชุมการจัดงานเทศกาลไทย ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
ร่วมงานเทศกาลไทย ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น
ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ที่ Kirchlindach, Bern
สัมมนาเรื่ อง “สือ่ รักในครอบครัว” และเรื่ อง “สือ่ สารด้ วยหัวใจทาอย่างไรให้ ลกู รับฟั ง”
โดย แพทย์หญิงอภิสมัย ศรี รังสรรค์ และคณะ ทีว่ ดั ศรี นคริ นทรวราราม

12

กันยายน

4

13

กันยายน

10-11

14

กันยายน

27

15

ตุลาคม

20

16
17
18
19

ตุลาคม
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

22
23
5
11

วันสังสรรค์ครอบครัวหญิงไทยปี ที่ 11 และสัมมนาเรื่ อง “สือ่ รักในครอบครัว”
และเรื่ อง “สือ่ สารด้ วยหัวใจทาอย่างไรให้ ลกู รับฟัง” โดย แพทย์หญิงอภิสมัย ศรี รังสรรค์
และคณะ ที่ Pfrundhaus Kirchlindach
อบรมสัมมนา เรื่ อง “เรี ยนรู้การให้ คาปรึกษา การสือ่ สารกับคนรอบข้ าง ตามหลัก
จิตวิทยา” โดย แพทย์หญิงอภิสมัย ศรี รังสรรค์ และคณะ ทีส่ ถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงเบิร์น
ตัวแทนคณะกรรมการร่วมงานเลี ้ยงส่ง ฯพณฯเอกอัครราชทูต นพปฎล คุณวิบลู ย์ ที่
สอท เบิร์น
ร่วมกิจกรรม “จุดเทียนถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั เสด็จสวรรคต”
โดย คณะผู้แทนถาวรไทยประจาสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น และ คณะผู้แทนถาวรไทยประจาองค์การการค้ าโลก
ณ นครเจนีวา
ประชุมคณะกรรมการ ที่ Kirchlindach
ประธาน เป็ นวิทยากร เรื่ อง “ กฏหมายประกันสังคม” ที่วดั ศรี นครินทรวราราม
ตัวแทนกรรมการร่วมงาน “เดินเพื่อพ่อ” ที่ซูริค
จัดกิจกรรม “เรียนแกะสลัก ผักและผลไม้ กับครูแจง ที่ Pfrundhaus Kirchlindach

กิจกรรมประจา - ตอบปั ญหาและให้ คาแนะนาทางโทรศัพท์ (079 649 34 32) ทางเฟสบุ๊ก และทางอีเมล์
- เว็ปไซด์ http://www.thaifrauenverein.ch
- วารสารรวงข้ าว 3 ฉบับ เดือนเมษายน สิงหาคมและธันวาคม
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