ว า ร ส า ร เ พื่ อ ช า ว ไ ท ย ใ น ส วิ ต เ ซ อ ร ์ แ ล น ด ์ ปี ที่ 20

RUANG KHAO
สิงหาคม 2561 / August 2018

หน้าที่ ลู กผู ช
้ าย

• พระเอกลู กครึง่ “หลุยส ์-เฮสดาร ์ซ ัน” ภู มใิ จเป็ นทหารของพระราชา
่
่ั
(ลู กครึงไทย-ฝร
งเศส)
• สุดภู มใิ จ! 'ชาโน' นักแสดงลู กครึง่ สมัครอาสาทหารพราน
่
(ลู กครึงไทย-เยอรมนี
)
• พลทหาร “ภู ม”ิ พลทหารใหม่ รายงานความรู ้สึกเป็ นภาษาอ ังกฤษ
หลังจากฝึ กเข้ม 10 สัปดาห ์ พ่อเป็ นคนสิงคโปร ์ แม่เป็ นคนไทย
่
แม่ยงั ให้ลูกมาคัดเลือกทหารตามหน้าทีชายไทย
้ เห็นบ่อย ๆ
เรามีข่าวทานองนี ให้
่ องไทยอยู ่ด.ี ..
แต่เราก็ยงั ไม่อยากให้ลูก ไปเป็ นทหารทีเมื
่
่
รวงข้าวฉบับนี ้ พีหญิ
งไทยนาเรืองราว
ความรู ้จากคณะอ ัยการ มาให้พวกเราได้อา
่ นก ัน
่
ติดตามในเรืองจากปกนะคะ

งานประชุมสามัญประจาปี สมาคมหญิงไทย
วันเสาร ์ที่ 2 มิถน
ุ ายน พ.ศ. 2561 ที่ Pfrundhaus Kirchlindach
และการบรรยายหัวข ้อ
้ ดิ
่ น และมรดก”
“ชายไทย ก ับการเกณฑ ์ทหารในประเทศไทย” และ“การซือที
โดยวิทยากร จากสานักงานอัยการสูงสุด ประเทศไทย

รวงข้าว

ปี ที่ 20 ฉบับเดือนสิงหาคม 2561/2018

สมาคมหญิงไทยเพือ่ หญิงไทย สวิตเซอร์แลนด์

สารบัญ

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

เกณฑ์ทหาร ไม่นา่ กลัวอย่างที่คดิ

เรื่องจากเมืองไทย
11

พลังแห่งรัก ที่ไร้ พรมแดน

กฎหมายน่ารู้

เฟสบุ๊ก สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย:

facebook.com/thaifrauen.swiss
………………………………………………………

คณะกรรมการสมาคมฯ
ประธาน : จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต
รองประธาน และทะเบียน: กุวลั ยา รีเดอร์
เหรัญญิก : พรพรรณ เวงเงอร์
ประชาสัมพันธ์ : กัลยา ฟิ งค์
เลขานุการ : ญาณพัช ดินเน่
ผู้ช่วยเลขานุการ : มณฑา คูนซ์- บุญจริง
บรรณาธิการ : กุหลาบ ไทรโพธิ์ภู่
เว็ปมาสเตอร์ : Dr. Hans Rieder
ที่ปรึกษา : สมบัติ มากลัน่ –เรอบิเย ศักดา บัวลอย
…………………………………………......
บรรณาธิการ จัดทาปกและรูปเล่ ม: กุหลาบ ไทรโพธิ์ภู่
ช่ างภาพ : กุวลั ยา รีเดอร์
กองบรรณาธิการ : กุวลั ยา รีเดอร์ จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต
พิสูจน์ อักษร : จารีย์ เคลเลอร์ คีรีโต
นักเขียน : ก. ไตรคา พี่หญิงไทย นกฮูก โยทะกา จิรวดี เกียรติศิริ
ป้าแม้ ว พญานาง ครูสาลี่ และลาดวน
นักแปล : ศักดา บัวลอย และก.ไตรคา
ขอขอบคุณ ภาพประกอบในเล่มจาก น้ องกวาง น้ องแยม บุญช่วยชู
กูเกิ ้ล และจากช่างภาพของสมาคมฯ

7
9
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13

10 คาถาม ความคุ้มครองกรณีถกู เลิกจ้ าง
เมื่อลูกย้ ายตามแม่ มาอยูส่ วิตเซอร์ แลนด์
นายจ้ าง ตาแหน่งงาน และ RAV
ครอบครัวเดียวกัน

สรรหามาเล่า
14
16

เสียงสะท้ อนจากผู้มาอยู่
วิชาชีวิต

สุขภาพกาย ใจ
17

ต่อมทอลซิลภัยใกล้ ตวั

สาระน่ารู้
17
19

ไม่มีคาว่าสาย......ถ้ าคิดจะพูดไทยกับลูก
คนไทยในสวิตเซอร์ แลนด์ ทางานอะไรกันบ้ าง

หญิงไทย
4
27
29
30

บทบรรณาธิการ และ สารจากประธาน
ถามมา ตอบไป
รายงานการประชุมสามัญประจาปี
ใบเชิญร่วมงานวันครอบครัว
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บทบรรณาธิการ
สวัสดีคะ่ เพื่อนผู้อา่ นรวงข้ าวทุกท่าน
รวงข้ าว ฉบับที่สองของปี นาเรื่ องน่าสนใจตลอด
กาลมาขึ น้ ปก และพี่ ห ญิ ง ไทยน ามาเขี ย นบอกต่ อ กั น
หลัง จากที่ เ ราเชิ ญ คณะอัย การ จากประเทศไทย มาให้
ความรู้ เมื่อวันประชุมสามัญประจาปี ที่ผ่านมา เพื่อสมาชิกที่
พลาดในการเข้ าฟั งนะคะ
เรื่ องที่ดงั ไปทัว่ โลก คือ การติดถ ้าของ 13 หมูป่าอะ
คาเดมี่ ที่เมื่อถึงเวลารวงข้ าวปิ ดเล่ม น้ อง ๆ และโค้ ชก็ได้ รับ
ความช่ ว ยเหลื อ ออกมาได้ อ ย่ า งปลอดภัย เรื่ อ งราวเป็ น
อย่างไร นักเขียนน้ องใหม่จากเมืองไทย มาเล่าให้ ฟังค่ะ
ด้ านกฏหมาย ก็มีมาพร้ อมหน้ า ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ อง
เกี่ยวกับการเลิกจ้ าง เรามีสิทธิอะไรบ้ าง กฏหมายใหม่ สด ๆ
ร้ อน ๆ เกี่ยวกับการตกงาน ใครจะได้ งานก่อน ออกมาเพื่อ
ใคร น่าสนใจนะคะ อ่านได้ ในเรื่ อง นายจ้ าง ตาแหน่งงาน
และ RAV บางคนอยากทราบเรื่ องการนาลูกจากเมืองไทย
อายุเท่าไหร่ ถึงจะตามมาอยู่ได้ ฉบับนี ้มีคาตอบให้ ท่านแล้ ว
นะคะ แล้ วลูกเลี ้ยง แม่เลี ้ยง และพ่อเลี ้ยง สิทธิของแต่ละคน
เป็ นอย่างไร หลายคนจะได้ หายสงสัยกันก็คราวนี ้คะ
สรรหามาเล่ า ฉบับ นี ้ โยทะกา มาเล่ า เรื่ อ งราว
ความยากของเหล่าเพื่ อน ๆ ที่จะมีเพื่อนเป็ นคนสวิส ส่วน
ป้าแม้ ว ก็มาเล่าเรื่ องวิชาชีวิ ต ที่ได้ เรี ยนรู้ มาจากการไปเข้ า
คอร์ สอบรม เป็ นสุขกับชีวิต เป็ นมิตรกับความตายมา วิชานี ้
น่าสนใจ และใกล้ ตวั ใครเรี ยนได้ ดี ชีวิตนี ้ดีแน่นอนค่ะ
นอกจากนีล้ าดวน ไปสัมภาษณ์ พี่น้องชาวไทย ใน
สวิตเซอร์ แลนด์ ว่าเขาผ่านอะไรกันมาบ้ าง กว่าจะได้ ทางาน
แบบที่เขาต้ องการ เรื่ องราวผ่านประสบการณ์ ตรง มีคณ
ุ ค่า
น่าศึกษาเสมอนะคะ ครู สาลี่ ย ้าว่า ไม่มีคาว่าสาย ถ้ าจะพูด
ภาษาไทยกับลูก ๆ นะคะ
สาหรั บงานวันครอบครัว กาหนดการ และใบเชิญ
อยู่หน้ า 30 นะคะ พลิกไปดูก่อนเลยค่ะ แล้ วพบกันนะคะ
กุหลาบ ไทรโพธิภู์ ่ (saipopoo@gmx.ch)

สารจากประธาน

สวัสดีคะ่ เพื่อนทุกคน
ใช่ค่ะทุกคน เราเป็ นเพื่ อนกัน เพื่ อนคือผู้ที่เราส่ง
ความรู้ สึก ดี ดี ใ ห้ แ ก่ กัน ช่ ว ยเหลื อ เกื อ้ กู ล กัน และกัน นั่น
เพราะเราเคยได้ พบปะ จากที่ เคยเป็ นคนแปลกหน้ า เมื่อ
ได้ มารู้ จัก ช่วยเหลือ และแบ่งปั นสิ่งที่มี ทังสิ
้ ่ งที่มีเหมือนกัน
หรื อต่างกัน เพราะมีก ารให้ แ ละมีก ารรั บ แลกเปลี่ ย น มี
ความพึงพอใจ
หญิ ง ไทยสั ญ จร เป็ นกิ จ กรรมหนึ่ ง ของการให้
เพราะเพื่อน ๆ ให้ ความสนใจใคร่ ร้ ู เราจึงมีโอกาสแบ่งปั นสิ่ง
ที่เรามอบให้ ได้ สิ่งที่เราชาวสมาคมหญิ งไทยเพื่อหญิงไทย
ได้ รับ คือมีกลั ยาณมิตรเพิ่มอีก เราจึงมีเพื่อนจากทุกทิศทาง
เรามีความสุขที่แลกเปลี่ยนให้ แก่กนั ความสุขของเพื่อนนัน้
เรารับรู้ ได้ และยินดีมากค่ะ เพราะเราก็มีความสุขเช่นกัน
การขับเคลื่อนกิ จกรรมให้ ก้าวเดินหน้ าต่อไป เรา
ต้ องการพลังจากเพื่อน ๆ ค่ะ และจะมีความสุขยิ่งขึน้ เมื่อ
เพื่อน ๆ ส่งกาลังกาย กาลังใจ มาเสริ มกาลังเราเพิ่ม เราจะ
รักกันมากขึ ้นใช่ไหมคะ เรารอเพื่อน ๆ อยู่คะ่
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"เกณฑ ์ทหาร" ไม่น่ากลัว
่ ด
อย่างทีคิ
โดย พี่หญิงไทย
ก่ อ นอื่ น ต้ อ งขอขอบพระคุ ณ คณะอัย การ จาก
สานักงานอัยการพิเศษฝ่ ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่าง
ประเทศ และส านัก งานคุ้มครองสิ ท ธิ แ ละช่ วยเหลื อ ทาง
กฎหมายแก่ประชาชน ซึ่งมาให้ ข้อมูลกฏหมายแก่ชุมชน
ไทยในประเทศสวิ ตเซอร์ แลนด์ เมื่อต้ น เดือนมิถุนายน ที่
ผ่านมา โดยหัวข้ อที่มีผ้ สู นใจมากที่สดุ คือการเกณฑ์ทหาร
ในประเทศไทย
เมื่อจะเล่าขานเรื่ องการเกณฑ์ทหาร ควรจะอ้ างถึง
การได้ สญ
ั ชาติและการขอสัญชาติไทย เพื่อเชื่อมโยงไปถึง
การรั บ คั ด เลื อ ก หรื อรั บ เกณฑ์ เ ป็ นทหารไทย ตาม
“พระราชบัญญั ติสัญชาติ ปี พ.ศ. 2508” หมวด 1 เรื่ อง
“การได้ สัญชาติไทย” ในมาตรา 7 ข้ อ 2 กาหนดว่ า
“ผู้เกิดโดยบิดา หรื อมารดา เป็ นผู้มีสัญชาติไทย ไม่ ว่า
จ ะ เ กิ ด ใ น ห รื อ น อ ก ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย ”
เมื่อลูกได้ รับสัญชาติไทยโดยกาเนิด เพราะแม่(หรื อ
พ่อ)เป็ นคนไทย แม้ จะเกิดในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ย่อม
สามารถแจ้ ง เกิ ด เพื่ อขอสูติบัตรไทย (หรื อใบเกิ ด) แสดง
ความเป็ นไทย ได้ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งเบิร์น แล้ ว
นาสูติบัตรนี ้ ไปแจ้ งเข้ าทะเบียนบ้ าน ณ อาเภอที่แม่ (หรื อ
พ่อ) มีภูมิลาเนาในประเทศไทย เพื่อความเป็ นคนไทยโดย
สมบูรณ์ และเพื่อสิทธิ การเข้ าเมืองของคนไทย รวมถึงการ
รับมรดกทังหลาย
้
โดยไม่มีข้อจากัด ของผู้มีสญ
ั ชาติไทย ซึง่
ต่างกับชาวต่างชาติ (ในการถือครองอสังหาริ มทรัพย์)
ส าหรั บ ลู ก ชาย สัญ ชาติ ไ ทย มี สิ ท ธิ แ ละหน้ าที่
เพิ่มเติม คือ การรับราชการทหาร เมื่อมีอายุตามเกณฑ์
ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ลูกชายของคุณ
ได้ รับสัญชาติไทยตามมารดาโดยหลักสืบสายโลหิต หากมี

การแจ้ งชื่ อเข้ าทะเบี ยนบ้ านไทย ก็เข้ าสู่กระบวนการตาม
กฎหมายว่าด้ วย การรับราชการทหาร ตาม
“พระราชบัญญัตริ ั บราชการทหาร พ.ศ. 2497”
ได้ กาหนดหน้ าที่ของชายไทยเกี่ยวกับการรับราชการทหาร
มีขนตอนคื
ั้
อ
1. การขึน้ บัญชีทหารกองเกิน (การขึ ้นบัญชีทหาร)
เอกสาร สด. 9
• ชายไทยเมื่ออายุย่างเข้ า 18 ปี (คืออายุ 17 ปี
บริ บรู ณ์ ในปี ใด ไม่วา่ จะเกิดวันใด ระหว่าง 1 ม.ค.- 31 ธ.ค.
ในปี นนๆ
ั ้ (ดูหมายเหตุ 1 เรื่ องการนับอายุ) ให้ ไปแสดงตน
เพื่อขึ ้นทะเบียนทหาร (ภายในเดือนกันยายน)ของปี นนั ้ (ขึ ้น
ทะเบียนที่ไหน ดูหมายเหตุ 2 เรื่ องสถานที่ขึ ้นทะเบียน)
• ถ้ ามีเหตุจาเป็ นไม่สามารถไปได้ ด้วยตนเอง ให้
บุคคลซึง่ บรรลุนิติภาวะ และเชื่อถือได้ ไปแจ้ งแทน
• ถ้ ายังไม่ได้ ไปขึ ้นทะเบียนในปี นนั ้ มีหน้ าที่ต้องขึ ้น
ทะเบียนจนถึงอายุ 46 ปี บริ บรู ณ์ (มาตรา 18)
• แต่ถ้าอายุเกิน 30 ปี บริ บรู ณ์ เมื่อขอขึ ้นทะเบียน
แล้ ว จะถูกปลดเป็ นทหารกองหนุนทันที (มาตรา 39) (คือไม่
มีการรับหมายเกณฑ์ และไม่มีการคัดเลือก เพียงมีชื่ออยู่ใน
บัญชีทหารกองหนุน)
• โทษของการจงใจหลีกเลี่ยงการขึ ้นบัญชีทหาร
จาคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรั บไม่เกิน 300 บาท หรื อ ทัง้ จาทัง้
ปรับ
2. การรั บหมายเรี ยก (การรั บหมายเกณฑ์ )
เอกสาร สด. 35
ทหารกองเกินมีอายุย่างเข้ า 21 ปี (20 ปี บริ บรู ณ์
ดูการนับอายุข้างต้ น) ใน พ.ศ. ใด ต้ องไปแสดงตนเพื่อรั บ
หมายเกณฑ์ ที่ ภู มิ ล าเนาทหารของตนภายใน พ.ศ.นัน้
(ภายในเดือนตุลาคม) เพื่อไปรั บการตรวจเลือก ในเดือน
เมษายนของปี ถดั ไป
อาจรับหมายเกณฑ์แทนได้ โดยบุคคลซึง่ บรรลุนิติ
ภาวะและเชื่ อ ถื อ ได้ หากจ าเป็ น เช่ น ป่ วย หรื อ อยู่
ต่างประเทศ
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โทษของการจงใจหลีกเลี่ยง จาคุกไม่เกิน 3 เดือน
ปรับไม่เกิน 300 บาท หรื อ ทังจ
้ าทังปรั
้ บ
3. การรั บการตรวจเลือก (จับใบดา ใบแดง)
➢ ถ้ าได้ ใบดา จะปลดเป็ นทหารกองหนุนทันที

หมายเหตุ 1
การนับอายุ
หมายเหตุ 2
ขึ ้นทะเบียนทหารกองเกิน
ที่ภูมิลาเนา หรื อ
ที่หน่ วยสัสดีเขต หรือ
อาเภอของบุคคลดังนี ้

➢ ถ้ าได้ ใบแดงก็ต้องเข้ ารับราชการทหารเป็ นเวลา 2
ปี หลังจากนันปลดเป็
้
นทหารกองหนุน
➢ โทษของการไม่มาตรวจเลือก จาคุกไม่เกิน 3 ปี

วันเกิด ไม่วา่ วันใด ระหว่าง 1 มค ถึง 31 ธค นับอายุในปี นนเท่
ั ้ ากับ 1 ปี
ครบ “17 ปี ” ในปี ใด(ย่างเข้ า 18 ปี ) แจ้ งขึ ้นทะเบียนในเดือนกันยายนในปี นนั ้
(เช่ นเกิดภายในปี พ.ศ. 2544 ให้ แจ้ งในเดือนกันยายนปี พ.ศ. 2561)
1. พ่อโดยชอบด้ วยกฏหมาย
2. ถ้ าไม่มีพอ่ – ใช้ ทะเบียนบ้ านแม่
3. ถ้ าไม่มีแม่– ใช้ ผ้ ปู กครอง (ใครก็ได้ )
4. ถ้ าไม่มีผ้ ปู กครอง– ใช้ ทะเบียนบ้ านเด็ก
5. ถ้ าเด็กไม่มีทะเบียนบ้ าน– พบเด็กที่ใด ใช้ ทะบียนเขตนัน้

การผ่ อนผัน
•
•
•
•

รับราชการ
นักเรี ยนซึง่ ไปศึกษาต่างประเทศ (ดูหมายเหตุ 3 เรื่ องวิธีการขอผ่อนผัน)
เหตุสดุ วิสยั
ในกรณีที่มีคนเพียงพอ อาจผ่อนผันให้ บคุ คลบางประเภท
สาหรับลูกชายที่พานักในสวิตเซอร์ แลนด์ เข้ าข่ายการศึกษาอยู่ตา่ งประเทศ ใช้ วิธีการขอผ่อนผันดังนี ้ค่ะ

หมายเหตุ 3 วิธีการขอผ่ อนผัน

หลักฐานการศึกษา ประกอบการขอผ่ อนผัน (ให้ ยื่นเอกสารถึงสัสดีลว่ งหน้ า ก่อนถึงวันรับคัดเลือก เพราะ
การอนุมตั ิ ต้ องผ่านขันตอนถึ
้
งผู้วา่ ราชการจังหวัด)
1.
2.
3.
4.
5.

หนังสือรับรองการเรี ยนจากสถานศึกษา (แปลเป็ นไทย และได้ รับการรับรองจากสถานทูตฯ)
หลักสูตรการเรี ยน (รายละเอียด หลักสูตรกี่ปี) (แปลเป็ นไทย และได้ รับการรับรองจากสถานทูตฯ)
เอกสาร สด. 9 และ สด. 35
หนังสือมอบอานาจ กรณีไม่ไปด้ วยตนเอง (ลายมือชื่อ และหลักฐาน ของผู้มอบ และ ผู้รับมอบ)
จดหมายแนบ แจ้ งว่าต้ องการผ่อนผัน นานเท่าไร (ตามหลักสูตร) (ซึง่ ต่างจากกรณีที่กาลังศึกษาในประเทศ
ไทย ที่ต้องยื่นเรื่ องขอผ่อนผันปี ตอ่ ปี ระหว่างการศึกษา)

ผ่ อนผันได้ นานเท่ าใด
• การศึกษาไม่เกินปริญญาตรี (จะเรี ยนปริญญาตรี หลายใบ ก็ได้ )
• ผ่อนผันด้ วยเหตุอื่น เช่น ป่ วย ดูแลพ่อแม่ โดยมีหลักฐานเพียงพอ
ห น้ า 6
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การยกเว้ น
• พระภิกษุที่มี สมณศักดิ์ หรื อ เป็ นเปรี ยญ
• คนพิการ ทุพพลภาพ
ทหารกองหนุน คืออะไร?
มีหน้ าที่รับราชการทหาร ในการเรี ยกพลเพื่อตรวจสอบ
ฝึ กวิชาทหาร ทดลองความพรั่งพร้ อม หรื อระดมพล แบ่ง
ประเภทได้ คือ
• ทหารกองหนุ น ประเภทที่ 1 คื อ ทหารที่ ป ลด
ประจาการ (อายุไม่เกิน 30 ปี )
• ทหารกองหนุนประเภทที่ 2 คือ ทหารกองเกินที่มี
อายุครบกาหนดปลด (อายุ 30 ปี บริ บรู ณ์)
• ทหารกองหนุนประเภทที่ 3 คือ ทหารกองเกินที่มี
อายุครบกาหนดปลด (อายุ 40 ปี บริ บรู ณ์)
พ้ นจากราชการทหาร อายุ 46 ปี บริบูรณ์
ขันตอนและวิ
้
ธีการตามลาดับ เหมือนจะยาวเหยียด คล้ าย
จะยุ่งยาก แต่ถ้าอ่านให้ เข้ าใจและดาเนินการตามขัน้ ตอน
นัน้ ไม่ใช่เรื่ องยากใช่ไหมคะ ตัดความกังวลเรื่ องการเป็ น
ทหารในเมืองไทยออกไป (จากความคิดติดลบ ที่เคยได้ ยิน
ได้ ฟัง) แล้ วลองใช้ หลักการข้ างต้ นนี ้ เราสามารถที่จะปฏิบตั ิ
ตนได้ โดยไม่ผิดกฏหมาย ถ้ ายังหาไม่เจอ เชิญขอคาแนะนา
เพิ่ ม เติ ม ได้ น ะคะ ทางโทรศัพ ท์ อิ เ มล์ หรื อ เฟสบุ๊ ค ของ
สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย หรื อขอข้ อมูลโดยตรงที่ กอง
การสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดง โทร. 02-22 33 259
(http://www.sussadee.com/tel_thaiiland.pdf)
ในฉบับนี ้ สามารถติดตาม ในบทความ คาถาม-คาตอบ ได้
อีกทางหนึง่ ด้ วย

สวัสดีครับเพื่อนสมาชิก รวงข้ าวฉบับนี ้ ผมนาเรื่ อง
ที่เราในฐานะลูกจ้ างควรรู้ มาฝากกัน เพราะอะไร ๆ บางทีก็
ไม่แน่นอน บริ ษัทที่เราทางานอยู่ อาจประสบปั ญหา หรื อจะ
ด้ วยเหตุอนั ใดก็แล้ วแต่ ที่เขาจะเลิกจ้ างเราทางาน เรามาดู
กันว่าเหตุการณ์ ที่ไม่พงึ ประสงค์นนั ้ เมื่อเกิดขึ ้นกับเรา เรามี
สิทธิอะไร อย่างไรกันบ้ างนะครับ
1. กรณีใด ที่ลูกจ้ างจะได้ รับความคุ้มครองการ

ถูกเลิกจ้ าง
การเลิ ก จ้ างจะไม่ มี ผ ล ถ้ าลู ก จ้ างยั ง อยู่ ใ นช่ ว ง
ระยะเวลาความคุ้มครองตามกฏหมาย
2. มีกรณีใดบ้ างที่ถือว่ า การเลิกจ้ างนัน้ เป็ น
โมฆะ ภายใต้ ความคุ้มครองการถูกเลิกจ้ าง
• เมื่อลูกจ้ างอยู่ระหว่างการไปปฏิบตั ิหน้ าที่เป็ น
ทหาร ปฏิบัติหน้ าที่ช่วยเหลือป้องกันพลเรื อน หรื อทางาน
เพื่อสาธารณประโยชน์
• ช่วงระหว่าง 4 อาทิตย์ ก่อนและหลัง จากการไป
ปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าว ในกรณีที่ต้องไปปฏิบตั ิหน้ าที่เกินกว่า
11 วัน
• ตามระยะเวลาที่กาหนด กรณีมีเหตุให้ ลกู จ้ างไม่
สามารถทางานได้ เนื่องจากป่ วย หรื อประสบอุบตั ิเหตุ
• ระหว่างที่ตงครรภ์
ั้
และ หลังจากคลอดบุตร
16 อาทิตย์
3. กรณีป่วย และประสบอุบัตเิ หตุ มีระยะเวลา
การคุ้มครองการถูกเลิกจ้ างนานเท่ าไร
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• ลูกจ้ างที่มีอายุงาน 1 ปี แรก ได้ รับความคุ้มครอง
30 วัน
• ลูกจ้ างที่มีอายุงาน ปี ที่ 2 ถึง ปี ที่ 5 ได้ รับความ
คุ้มครอง 90 วัน
• ลูกจ้ างที่มีอายุงานเริ่ มปี ที่ 6 เป็ นต้ นไป ได้ รับความ
คุ้มครอง 180 วัน
4. ถ้ าเราป่ วย และศักยภาพการทางานลดลง
เพียงบางส่ วน มีความคุ้มครองอย่ างไร
ในกรณี นี ้ จะได้ รับการคุ้มครองการถูกเลิกจ้ างเช่นกัน
ตามระยะเวลาข้ างต้ น แต่ทงนี
ั ้ ้ก็ไม่สามารถจะนามาเป็ นเหตุ
เพื่อขยายระยะเวลาของการคุ้มครองได้ นะครับ
5. หากลูกจ้ างเกิดป่ วยบ่ อย ๆ จะเป็ นอย่ างไร

หากลักษณะของการป่ วยนัน้ ไม่เกี่ยวเนื่องกัน กาหนดการ
คุ้มครองการถูกเลิกจ้ าง จะเริ่ มนับใหม่ตามการป่ วยแต่ละ
ครั ง้ ทั ง้ นี ไ้ ม่ ค รอบคลุ ม ในกรณี ที่ ก ลั บ มาป่ วยอี ก ครั ้ ง
เนื่องจากสาเหตุเดิม หรื อ อาการป่ วยชนิดฉับพลันทัว่ ไป
ขอแนะนาว่ า หากลูกจ้ างหายป่ วยเป็ นปกติแล้ ว ให้ เสนอ
ต่อนายจ้ างว่า สามารถกลับไปทางานได้ ดงั เดิม เพื่อแสดง
ความชัดเจนว่า ไม่ยอมรับการยกเลิกสัญญาว่าจ้ างดังกล่าว
6. เราต้ องทาอย่ างไร เมื่อถูกเลิกจ้ างในระหว่ าง
ที่ยังอยู่ในช่ วงของการได้ รับความคุ้มครองการเลิกจ้ าง
การเลิ ก จ้ างในช่ ว งระยะเวลาดัง กล่ า ว ถื อ เป็ น
โมฆะ หมายถึงว่า ไม่มีผลตามกฏหมาย
7. ในช่ วงทดลองงาน จะได้ รับความคุ้มครองการ
ถูกเลิกจ้ างหรื อเปล่ า

ไม่ ได้ รับ และในกรณีที่โดนใล่ออกโดยสมเหตุสมผล ก็
จะไม่ได้ รับการคุ้มครองเช่นกัน
8. การเลิกจ้ างใด ที่ถือว่ าเป็ นการละเมิดทาง
กฏหมาย
กฏหมายระบุลกั ษณะของเหตุแห่งการละเมิดไว้ หลาย
รายการ เช่ น การเลิ ก จ้ าง เพราะคุณ สมบัติส่วนตัว เช่น
อายุ เพศ สีผิว หรื อ สัญชาติ หรื อหากนายจ้ างขัดขวางสิทธิ
การทางานของลูกจ้ างตามพันธสัญญา การว่าจ้ างทางาน
9. แล้ วจะมีผลตามมาอะไรบ้ าง หากการเลิก
จ้ างนัน้ ขัดต่ อกฏหมาย
การเลิ ก จ้ างยังคงมีผ ลอยู่ แต่ผ้ ูถูก บอกเลิ ก จ้ างนัน้ มี
สิทธิในการเรี ยกร้ องค่าสินไหมทดแทน เป็ นเงินเดือนสูงสุด
ถึง 6 เดือน รวมทัง้ ค่าเสียหายอื่น ๆ ที่มีสาเหตุมาจากการ
ถูกเลิกจ้ างนัน้
10. เราสามารถทาอะไรได้ บ้าง หากถูกเลิกจ้ าง
โดยไม่ เป็ นธรรม
ระหว่างที่ยงั อยู่ในช่วงของการคุ้มครองการถูกเลิก
จ้ าง ลูกจ้ างจะต้ องเขี ยนหนังสื อคัดค้ าน เป็ นลายลัก ษณ์
อักษรต่อนายจ้ าง การฟ้องเรี ยกค่าสินไหมทดแทนต่อศาล
จะต้ องดาเนิ น การอย่ า งช้ าสุด ภายใน 180 วัน หลัง จาก
สิ ้นสุดการ ทางาน

ที่มา นิตยสาร saldo 1/2017
ผู้เขียน Corina Schuppli
แปลโดย ศักดา บัวลอย
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่ กย้ายตามแม่
เมือลู
มาอยู ่สวิตเซอร ์แลนด ์
โดย นกฮูก
วันนีข้ อเล่าเรื่ อง การนาลูกจากเมืองไทย มาอยู่ที่
สวิตเซอร์ แลนด์ เมื่อคุณแม่จดทะเบี ยนสมรสกับชาวสวิส
การน าบุ ค คลในครอบครั ว ย้ ายเข้ ามาอยู่ ด้ ว ย เรี ย กว่ า
Familiennachzug (D) หรื อ Regroupement familial (FR)
หรื อ Ricongiungimento familare (IT)
สาหรั บผู้จดทะเบียนสมรสไม่ใช่เรื่ องซับซ้ อน เมื่อ
จดทะเบียนสมรสแล้ ว ก็สามารถติดตามคู่สมรสได้ แต่วนั นี ้
เราจะพูดกันถึงเรื่ องลูก ถ้ าต้ องการพาลูกจากเมืองไทยมา
อยู่ด้วย จะดาเนินการอย่างไร ลูกจะมาได้ ไหม ลูกต้ องอายุ
เท่าไร เป็ นอย่างไร มีคาถามเช่นนี ้หลายครั ง้ หลายหน และ
คาตอบก็มาจากหลายทาง หลายความคิดเห็น จากหลาย
ประสบการณ์ บ้ างก็ว่า ลูกต้ องอายุไม่เกิน 14 ปี บ้ างก็ว่า
18 ปี บ้ างก็บอกไม่เกิน 21 ปี หรื อมากกว่านัน้ แล้ วที่จริ ง
ตามกฏหมายสวิสเล่า มีรายละเอียดอย่างไร
ตามกฏหมายสวิ ส กาหนดอายุลูก ที่ จะได้ วีซ่า
ติ ด ตาม ต่ า ง ๆ กั น เป็ น 18 ปี 21 ปี หรื อ มากกว่ า นัน้
เช่นนันจริ
้ ง โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ กัน ติดตามมาดูเลยค่ะ
ขอพูดถึงกฏหมายกลางของสมาพันธรั ฐสวิส
ก่อนนะคะ การขอวีซ่าให้ ลูกติดตามแม่หรื อพ่อ สาหรั บผู้
พานักในสวิตเซอร์ แลนด์ มี 3 ประเภท คือ
1. ผู้ที่สมรสกับชาวสวิส
2. ชาวอียู EU/EFTA
3. ผู้มาจากประเทศโลกที่สาม คือผู้ที่ได้ ใบ
พานักประเภท C (ใบพานัก B มีสิทธิ์ขอ แต่ต้องมีเหตุผล
สาคัญ) ทัง้ สามประเภท อายุของลูก ที่ติดตามมาได้ จึงไม่
เท่ากันดังกล่าว
สาหรั บ เราชาวไทย ซึ่งสมรสกับชาวสวิส (มี
บ้ างที่ ส มรสกับ ชาวอียู EU/EFTA) อยู่ใ นประเภทที่ 1 ซึ่ง
กฏหมายกาหนดว่า ขอให้ ลกู ติดตามเรามาได้ ถ้ าลูกมีอายุ

ไม่เกิน 18 ปี กรณีลกู อายุต่ากว่า 12 ปี ให้ ขอวีซ่าได้ ภายใน
5 ปี หลังจากที่คณ
ุ เข้ ามาอยู่ในประเทศนี ้ ถ้ าลูกอายุ 12-18
ปี ต้ องขอภายในหนึง่ ปี
แต่การพิจารณาของเจ้ าหน้ าที่ในแต่ละรัฐ ว่าจะให้
วี ซ่ า หรื อไม่ ขึ น้ กั บ ปั จจั ย และหลั ก ฐานเอกสารที่ ใ ช้
ประกอบการพิจารณา
กรณี ลูกอายุมากกว่า 12 ปี การขอ
จะยากขึน้ ทัง้ นีต้ ้ องมีหลักฐานว่า ลูกอยู่ในความปกครอง
ของคุณและคุณเป็ นผู้เลีย้ งดูเขามาตัง้ แต่ก่อนย้ ายมาที่ นี่
บางกรณี อาจต้ องมีการสัมภาษณ์ เด็ กด้ วย และขอเอกสาร
รั บรองหลายอย่าง การอนุมตั ิขึน้ อยู่กับเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ ที่
คุณ อาศัย (ไม่ใ ช่ จ ากรั ฐ ส่วนกลางฝ่ ายเดีย ว) ดังนัน้ จึง มี
กรณี ที่ แม้ ลู ก จะมี อ ายุ ต่ า กว่ า 18 ปี แต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ รั บ วี ซ่ า
ติดตาม ดังที่หลายคนมีประสบการณ์ ทางที่ดีติดต่อโดยตรง
ที่ เ จ้ าหน้ าที่ ณ ส านั ก งานตรวจคนเข้ าเมื อ ง ( das
Staatssekretariat für Migration (SEM) ห รื อ Le
Secrétariat d’État aux migrations หรื อ La Sagreteria di
Stato della migrazione) ในรัฐที่อยู่อาศัย
เพื่ อสิ ท ธิ ของมนุษยชน จึงมีก ฏหมาย มีร ะเบี ยบ
การ เพื่ อ ขอบุ ค คลภายในครอบครั ว ย้ ายตามมาด้ วย
นอกเหนือจากผู้เป็ นสามี หรื อ ภรรยา และลูก (ซึง่ จากัดอายุ
และระยะเวลาดังกล่าวแล้ ว) เราสามารถขอย้ ายพ่อ -แม่
ติดตามมาด้ วยก็ได้ ถ้ ามีเหตุผลและความจาเป็ นที่ ส าคัญ
(ศึกษาข้ อมูลได้ จากเว๊ ปไซด์ของหน่วยงานกองตรวจคนเข้ า
เมือง)
ขอให้ ครอบครั วได้ มาอยู่พร้ อมหน้ ากันโดยเร็วนะคะ
(อ้ างอิง https://www.sem.admin.ch)
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นายจ้าง ตาแหน่ งงานว่าง
และ RAV
Stellenmeldepflicht (D), l'obligation d'annoncer les
postes vacants (F)
กฎหมายใหม่ อีกแล้ วมีผลบังคับใช้ ตัง้ แต่ วันที่
1 กรกฎาคม 2018
เมื่อนายจ้ างต้ องการลูกจ้ างใหม่ ในอาชี พที่ มีคน
ตกงาน 8 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ขึ น้ ไป นายจ้ า งต้ อ งแจ้ ง ส านัก งาน
แรงงานหรื อสานักงานจัดหางานท้ องถิ่น (RAV/ORP) ก่อน
กฎหมายใหม่ นี ต้ ้ องการคุ้มครองและช่วยเหลือ
ลูกจ้ างทุกคนที่ตกงานและรับเงินชดเชยจาก RAV/ORP
RAV/ORP มี เ วลา 5 วัน นับ วัน ท างานเท่ า นัน้ ที่
จะแจ้ งให้ นายจ้ างทราบว่า มีผ้ ูตกงานที่มีคุณสมบัติตามที่
นายจ้ างต้ องการ และส่งประวัติให้ นายจ้ างเพื่ อพิ จารณา
ต่อไป อาจจะเชิญไปนัดสัมภาษณ์ รับเข้ าทางานหรื อไม่

ถ้ านายจ้ างมีเจตนาไม่ปฏิ บัติตาม มีโทษถูกปรั บ
40,000 ฟรังค์ ถ้ านายจ้ างมีความประมาทไม่ปฏิบตั ิตาม มี
โทษถูกปรับ 20,000 ฟรังค์
ข้ อยกเว้ น ไม่ ต้องแจ้ ง RAV/ORP
1. มีคนซึ่งท างานในบริ ษัทนัน้ อยู่แ ล้ ว ไม่ต่ากว่า 6 เดื อน
รวมทังนั
้ กศึกษา นักเรี ยนฝึ กงานที่เรี ยนจบขณะฝึ กงานที่นนั่
นายจ้ างรับเข้ าทางานได้
2. เป็ นงานที่ทาในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน (Kalendertage,
D; jours calendaires, F)
3. จ้ างคนทางานภายในครอบครัว เช่น สามีจ้างภรรยา จ้ าง
คูจ่ ดทะเบียน จ้ างเขยสะใภ้ และญาติสนิท
เป็ นหน้ าที่ของแต่ละรั ฐที่จะตรวจสอบว่านายจ้ าง
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
สรุ ป ก็คือ กฎหมายใหม่ไม่ ได้ บังคับ ว่านายจ้ าง
จะต้ องรับลูกจ้ างจาก RAV/ORP เสมอไป……

แจ้ ง RAV ด้ วย

ภายใน 5 วัน นี ้ นับ วัน ท างานเท่ า นัน้ กฎหมาย
บังคับว่านายจ้ างจะต้ องไม่การประกาศรั บสมัครงานในที่
สาธารณะ
5 วัน (Sperrfrist, D; Délai d’attente à respecter,
F) นับกันอย่างไร ตัวอย่างเช่น บริ ษัท D แจ้ ง RAV วันที่ 10
สิงหาคม 2018 …RAV แจ้ งบริ ษัท D กลับไปว่ามีคนตกงาน
ที่มีคุณสมบัติตามที่บริ ษัทต้ องการหรื อกรณี ที่ไม่มี เริ่ มนับ
วัน ที่ 11 สิ ง หาคม เป็ น วัน แรก จ านวน 5 วัน ที่ ก ฎหมาย
บังคับไม่ให้ ประกาศหาคนทางานในที่สาธารณะ ก็ยงั คงไว้
เช่นนัน้ ทังนี
้ ้เพื่อให้ คนตกงานมีโอกาสก่อน คนหางานที่มา
จากประเทศอื่นๆ

ที่ ม า:https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/menu
e/unternehmen/stellenmeldepflicht.html
แปลโดย ก.ไตรคา
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่ ้พรมแดน
พลังแห่งร ัก .. ทีไร
แด่ .. ทุกวีรบุรุษแห่งถ ้าหลวง ขุนน ้านางนอน จ.เชียงราย
โดย จิรวดี เกียรติศิริ

“เหตุบังเอิญ ไม่ มีในโลก” การติดถ ้าของ 13 หมู
ป่ าอะคาเดมี่จึงไม่ใช่เรื่ องบังเอิญ ไม่ใช่การจงใจ ไม่ใช่การ
ประมาทเลินเล่อ หรื อความพลังเผลอของผู
้
้ หนึง่ ผู้ใด
หมูป่าอะคาเดมี่ เคยร่ วมวิ่งในโครงการ “ก้ าวคนละ
ก้ าว” ของพี่ตนู วิ่ง เพื่อเป็ นส่วนเล็ก ๆ ที่จะช่วยหาเงินร่ วม
สมทบทุนโครงการจัดซื ้อเครื่ องมือแพทย์ ให้ โรงพยาบาลที่
ยั ง ขาดแคลน น้ อง ๆ ที่ ร่ ว ม “ให้ ” กั บ พี่ ตู น ในวัน นั น้
กลายเป็ น “ผู้รับ” ในวันนี ้ .... สิ่งนี ้คือ
บทพิสจู น์ว่า “พลังแห่ งรั กและพลัง
ของการให้ นัน้ .. ยิ่งใหญ่ กว่ าพลัง
แห่ งการทาร้ ายมากมายนัก”
17 วั น กั บ ภารกิ จ ในการ
ช่ ว ยเหลื อ 13 หมู ป่ า เป็ น 17 วัน ที่
แสดงให้ เห็นความรั กและความเมตตาที่มนุษย์ มีต่อเพื่ อน
มนุษย์ ด้วยกัน .. 17 วันในการปฏิบัติหน้ าที่ ที่ทุกแรงกาย
แรงใจหล่อหลอมรวมกัน เป็ นหนึ่งเดีย ว เพื่ อภารกิ จ เดียว
เท่ านัน้ คื อ พาน้ อง ๆ หมูป่ าทัง้ 13 ชี วิตออกจากถ า้ ด้ วย
ความปลอดภัย
ภาพเหล่า Super Hero มากมายจากทัว่ ทุกสารทิศ
มารวมกั น ที่ ถ า้ หลวง เราได้ เห็ น ภาพความประทั บ ใจ
มากมายส่ ง ผ่ า นให้ เ ห็ น กัน บนโลกออนไลน์ ทุ ก นาที ทุ ก
ชั่วโมง และทุกวัน ไม่น่าเชื่ อว่า 13 หมูป่าจะได้ รับ ความ
เมตตาจากทั่วทุกมุมโลกมากมายถึงเพี ย งนี ้ “นั่ นเพราะ
พวกเจ้ าเป็ นคนดี .. เจ้ าจึ ง ได้ ความรั ก จากทั่ วทุ ก
สารทิศ”
ในความโชคร้ ายของน้ อ ง ๆ หมูป่ า .. กลับ เป็ น
ความโชคดีของผู้คนในสังคมอย่างล้ นเหลือ ที่ได้ เห็น “พลัง
แห่ งรั ก” “พลังแห่ งความสามัคคี” “พลังแห่ งมิตรภาพ”
และ “พลังแห่ งความดี” .. ที่ดงึ ดูดผู้คนจากทัว่ ทุกสารทิศ
ในเมืองไทย จากเหนือจรดใต้ จากทัว่ ทุกมุมโลก มาร่ วมแรง

ร่ วมใจท าภารกิ จ เดีย วกัน ได้ เห็ น เหล่า Super Hero จาก
หลายสาขาอาชีพ มาระดมความคิด หาทางที่ดีที่สดุ ในการ
ช่วยเหลือ 13 หมูป่ ่ าออกจากถ ้า
หลายเสียงบอกว่า เมื่อเสร็ จสิน้ ภารกิ จ ต้ องตอบ
แทนนา้ ใจผู้ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ แต่ใครจะรู้ บ้ างว่า หัวใจ
ของผู้ให้ ทุกคน มันยิ่ งใหญ่ ในตัวเองอยู่แล้ ว ฉะนัน้ จึงไม่
ต้ องเป็ นห่วงแทนใคร ว่าเมื่อเขาเหล่านันเสี
้ ยสละไปแล้ ว จะ
ได้ ผลตอบแทนคุ้มหรื อไม่ค้ มุ กับความดีที่ได้ ลงแรงลงใจทา
เพื่อใครก็ตาม เพราะความดีของทุกผู้เสียสละนัน้ ถ้ าดีจริ ง
แล้ ว ย่อมยิ่งใหญ่กว่าที่ใครจะตอบแทนให้ ค้ ุมกันได้ หลาย
เท่านัก ยกตัวอย่างเช่น.........
เสี ยงจากทีมผั นนา้ : เรามีชีวิต
ของนัก ด าน า้ และเด็ ก เป็ น เดิ ม พัน เรา
ต้ องทางานให้ รัดกุม และรวดเร็ วสู้กบั ฝน
ให้ มากที่ สุด นักดานา้ มาบอกขอบคุณ
ทีมงานของเรา และบอกว่า ภารกิจในถ ้า
และชีวิตของเขา ฝากไว้ กบั ทีมผันน ้า
เสียงจากหนึง่ ในทีมนักดาน ้าชาวอังกฤษคนแรกที่
พบ 13 หมูป่า “คุ ณ จอห์ น โวแลนเธน” : ฉันดานา้ ด้ วย
ความหลงใหล และสงสัยมาตลอดว่า ทัง้ หมดนีท้ าไปเพื่ อ
อะไร จนกระทั่งสองอาทิ ตย์ ที่ ผ่านมา คือคาตอบของทุก
อย่างที่ฉนั ทามาทังชี
้ วิต
เสียงจากหนึง่ ในเจ้ าของที่นาที่ยอมรับน ้าจากถ ้า
หลวงเพื่ อ ช่ ว ย 13 ชี วิ ต : “ต้ อ งช่ ว ยเหลื อ คนรอดชี วิ ต
ออกมาก่ อน ข้ าวตายปล่ อยให้ ตายไป เราหว่ านใหม่
ได้ ดาใหม่ ได้ ”
และอีกมายมายหลายเสียงของเหล่าวีรบุรุษรอบถา้ หลวง
ทังหน้
้ าถ ้า ในถ ้า บนเขา รอบเขา ทังป่
้ ายปี น โรยตัว ขุดรู อุด
นา้ ผันนา้ แบก หาม และทาทุกอย่างเท่าที่แรงมีจะช่วยได้
ยอมนอนกลางดิ น กิ นบนหญ้ า นา้ ท่าไม่ได้ อาบ ดินโคลน
อาบกายต่างน ้า เพียงเพื่อ “ขอแค่ น้องๆ หมูป่าปลอดภัย
ก็พอ”
บางครัง้ .. ความทุกข์ ก็ทาให้ เราเห็นน ้าใจที่งดงาม
ของเพื่อนมนุษย์ได้ ชดั เจน เมื่อใดเพื่อนมนุษย์เผชิญวิกฤติ
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เราจะเห็นว่า ไม่มีกาแพงของเชือ้ ชาติมาขวางกัน้ นา้ ใจที่มี
ต่อกัน
ขอกราบคารวะด้ ว ยหัว ใจ แด่ .. วี ร บุ รุ ษ แห่ งถ า้
หลวงทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็ น ตารวจและทหารจากทุกหน่วย
ทัง้ ไทยและต่างประเทศ หน่วยซีล นักดานา้ มืออาชีพจาก
เมื อ งไทยและทั่ ว ทุ ก มุ ม โลก ที ม ระบายน า้ ที ม เจาะน า้
บาดาล ทีมเจาะถ ้า ทีมสารวจถ ้า หน่วยงานภาคเอกชนจาก
ทุ ก สาขาอาชี พ หน่ ว ยพยาบาล หน่ ว ยซั ก รี ด โรงครั ว
พระราชทาน ที มเก็บรั งนก จ.ตรั ง ที มเจ้ าหน้ าที่ ก้ ูภัยจาก
ไทยและนานาชาติ กองก าลังสหรั ฐ ภาคพื น้ แปซิ ฟิ ค ที ม
เครื่ องสูบน ้าพญานาค ทีมรถรับส่งเจ้ าหน้ าที่ และรถบริ การ
ต่างๆ ที มชุดสารวจโพรงหลังเขา ที มอาสาสมัครแจกข้ าว
น า้ กาแฟ และอี ก มากมาย ที ม นวดผ่ อ นคลาย ที ม
อาสาสมัครอัดถังอากาศ ชาวบ้ านรอบพื ้นที่ ที่ยอมปล่อยให้
น ้าท่วมที่นากว่า 5,000 ไร่ ประชาชนจากทัว่ ทุกมุมโลกที่สง่
กาลังใจ และมดงานทุกคนผู้ปิดทองหลังพระ
และจะลืมไม่ได้ .. เราได้ เห็นน้ อง ๆ หมูป่าใช้ ชีวิต
ติดถ ้านานหลายวัน เด็ก ๆ เหล่านี ้คือ เยาวชนที่มีคณ
ุ ภาพ
ยามว่างรวมตัวกันเล่นกีฬา ใช้ เวลาว่างอย่างเป็ นประโยชน์
น้ อง ๆ เป็ นเด็กดีที่น่าชื่นชม ใครเห็นใครก็รัก เราขอชื่นชมใน
ความกล้ าหาญ อดทนของน้ อง ๆ ที่ติดอยู่ในถา้ ถึง 17 วัน
ด้ วยกาลังใจที่เข้ มแข็ง เราเชื่อว่า เจ้ าจะเติบโตเป็ นอนาคต
ที่ดีของประเทศชาติ และจะเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนา
ชาติในอนาคตต่อไป ขอขอบคุณ “โค้ ชเอกพล จันทะวงษ์ ”
ที่มีสติดีเยี่ยม .. เสียสละกายใจดูแลน้ อง ๆ ที่อยู่ในถา้ ด้ วย
ความปลอดภัย และเปี่ ยมด้ วยขวัญและกาลังใจ
วัน ที่ 8-10 กรกฎาคม ภารกิ จ พา 13 หมูป่ าออก
จากถ ้าสาเร็ จลุลว่ งลงแล้ ว ด้ วยความร่ วมแรงร่ วมใจของทุก
ฝ่ า ย ทั ้ง ใ น ถ ้า แ ล ะ น อ ก ถ ้า
โดยเฉพาะที ม ด าน า้ มื อ อาชี พ
จากทั่วทุกมุมโลก ทีมดานา้ จาก
หน่วย seal ทีมดาน ้าเสริ มที่คอย
แบกลาเลียงถังอากาศ รวมกว่า
90 ชีวิต กับภารกิจดานา้ พาน้ อง

หมูป่าออกจากถ ้า โดยมีอีกหนึ่งผู้เสียสละที่ส่งกาลังใจจาก
บนฟ้า มายังผืนดินหน้ าถา้ หลวง “จ.อ.สมาน กุนัน” .. ผู้
ทุ่มเทเพื่อภารกิจนีด้ ้ วยชีวิต “ขอท่านหลับให้ สบายอยู่บน
สวรรค์ เพราะจนถึงวันนี ้ .. ภารกิจที่ท่านทุ่มเทมุ่งมัน่ เสร็ จ
สิ ้นสมบูรณ์แล้ ว”
“ ค ว า ม ต า ย เ ป็ น
ธรรมดา แต่ ความมี
คุ ณค่ าก่ อนตายนั น้
เ ป็ น เ รื่ อ ง ไ ม่
ธรรมดา”
จ า ก วั น นี ้
เป็ นต้ นไป 13 คน จง
ใช้ ชีวิตให้ ค้ มุ ค่าและมีคณ
ุ ค่า ให้ สมกับที่อีกหลายชีวิต เสี่ยง
เป็ น เสี่ ย งตายเข้ าช่ ว ยเหลื อ และเพื่ อ อี ก หนึ่ ง ชี วิ ต ของผู้
เสียสละ จะไม่สญ
ู เปล่า ขอให้ พลังแห่งรัก .. ที่พวกเธอได้ รับ
ในวันนี ้ หล่อหลอมให้ พวกเธอเป็ นคนดีและเสียสละ เฉก
เช่นเดียวกับที่พวกเธอได้ รับจากผู้คนมากมายทัว่ โลก
“วีรบุรุษถา้ หลวงทุกคน” พวกเราจะไม่มีวนั ลืม
พวกคุณตราบชัว่ ชีวิต และเชื่อว่า “พลังแห่งรักที่ไร้ พรมแดน”
ในภารกิจนี ้ เป็ นบทพิสูจน์ว่า นา้ ใจไม่ เคยเหือดหายไป
จากใจมนุษย์ ไม่ ว่าชาติใดภาษาใด
เมื่อมีสถานการณ์ คับขันใดเกิ ดขึน้ เชื่ อว่า เหล่า
Avengers ทั ง้ หลายทั่ว โลกจะกลับ มารวมตัว กัน อี ก ครั ง้
แน่นอน
และปี นี ้ในฟุตบอลโลก ไม่ร้ ู ว่าประเทศใดจะได้ เป็ น
แชมป์ โลก แต่เชื่อแน่ว่า “ทีมหมูป่าอะคาเดมี่” คือ แชมป์
โลกตัวจริ งที่อยู่ในใจของชาวโลกแน่นอน........
ขอบคุณเจ้ าของภาพ และขอบคุณหัวใจที่ งดงามทุ ก ดวง
.................................................
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ครอบคร ัวเดียวกัน
โดย ก. ไตรคา

เมื่อกล่าวถึงลูกเลี ้ยง ย่อมมีแม่เลี ้ยงและพ่อเลีย้ ง
เข้ ามาเกี่ยวข้ อง แม่เลี ้ยงพ่อเลี ้ยงในกรณี นีไ้ ม่ได้ หมายถึง
เศรษฐี ทางภาคเหนือ แต่หมายถึงบุคคลที่ไปสมรสกับชายที่
มีลกู ติด หรื อลูกของสามี หรื อลูกติดของภรรยา
เรื่ อ งครอบครั ว ใคร ๆ ก็ อ ยากมี ค รอบครั ว ที่ มี
ความสุข อบอุ่น รั กใคร่ ปรองดอง พ่อแม่ลูกอยู่พร้ อมหน้ า
พร้ อมตา เป็ นครอบครัวในฝั น
แต่ เ มื่ อ มี ก ารเลิ ก ราหย่ า ร้ าง หรื อ แยกทางกั น
ในขณะที่มีลกู เป็ นโซ่ทอง
คล้ องใจ ทัง้ แม่และพ่อก็
ตกลงกัน ว่าใครจะได้ โ ซ่
นั น้ มาไว้ กั บ ตัว บางคู่ ก็
แย่งกันเพราะอยากได้ ลกู
ไว้ ใ นความดูแ ล ในสวิ ส
ก ฎ ห ม า ย จ ะ ใ ห้ สิ ท ธิ
ปกครองลูกร่ วมกันทัง้ พ่อ
และแม่
เ มื่ อ ต ก ล ง กั น
แล้ ว ว่ า ลูก จะอยู่ กับ ใคร
เช่น อยู่กับแม่หรื อไปอยู่กับพ่อในวันเวลาที่ได้ ตกลงกันไว้
สลับกันไป
เราจะทาอย่างไร ถ้ าต้ องเป็ น “แม่ เลีย้ ง” หรื อลูก
ของเราอาจจะต้ องไปอยู่กับภรรยาของพ่อ สิทธิ และหน้ าที่
ตามกฎหมายจะเป็ นอย่างไร
เมื่อได้ ตาแหน่งแม่เลี ้ยงแล้ ว ก็ต้องเลี ้ยงตัวเองและ
เลี ย้ งลู ก เขาให้ ดี อย่ า ได้ ล า้ เส้ น จนได้ ใ บเหลื อ ง ใบแดง
โดยเฉพาะ ถ้ าลูกเลี ้ยงยังไม่บรรลุนิติภาวะ คืออายุยงั ไม่ถึง
18 ปี บริ บูรณ์ เมื่อลูกยังเด็กก็ต้องดูแล แต่พึงระลึกเสมอว่า
เราไม่ใช่แม่เขานะ ไม่ใช่ชีแ้ นะให้ กีดกันตัวเองกับลูกเลี ้ยง
เพี ย งแต่ ก ฎหมายท่ า นไม่ นับ ญาติ ใ ห้ กฎหมายก็ เ ลยไม่

รองรั บให้ กับแม่เลี ย้ งแต่อย่ างใด สรุ ป ก็คือ แม่ เ ลี ย้ งจะ
ไม่ ได้ สิ ท ธิ ห รื อ อ านาจปกครองลู ก เลี ย้ ง แม้ จะมา
แต่ งงานกับพ่ อของเด็ก
อานาจปกครอง
ในประเทศสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ สิ ท ธิ ต่ า ง ๆ ศาลจะ
ตัดสินให้ เกิดความยุติธรรมแก่พ่อแม่ของเด็ก
เชิญอ่านรายละเอียดได้ จาก web site ของสมาคมหญิงไทย
เพื่อหญิ งไทย สวิตเซอร์ แลนด์ http://.thaifrauenverein.ch
คูม่ ือการดารงชีวิตในสวิตเซอร์ แลนด์ หน้ า 94 บทที่ 6
ความเป็ นแม่ เลีย้ ง
แม้ จะไม่ได้ เลี ้ยงเขามาตังแต่
้ เกิด แต่เมื่อต้ องพบปะ
และมีป ฏิ สัมพันธ์ ต่อ กัน หัน ซ้ ายหัน ขวาก็ เห็นลูกเลีย้ งใน
บ้ า น สามี ก็ ค งคาดหวัง
บ้ างแหละว่า ภรรยาใหม่
คงจะรั ก และเอาใจใส่
ดูแลลูกเขาด้ วย
แม่ เ ลี ย้ งแต่ ล ะคน ก็ มี
อุ ป นิ สั ย ไม่ เ ห มื อ นกั น
รวมทัง้ ฤทธิ์ เ ดชของเด็ ก
ในการต่ อ ต้ า นแม่ เ ลี ย้ ง
แ ม้ คุ ณ จ ะ ท า ผั ด ไ ท ย
พะแนง แกงเขี ย วหวาน
ให้ ลูก เลี ย้ งกิ น บ่ อ ย ๆ ก็
อย่าคาดหวังในตัวเด็ก ว่าน่าจะดีกบั ฉันนะ
แต่ใช่ว่ากฏหมายจะใจร้ ายเสียหมด ในกรณี ที่แม่
เลี ้ยง ต้ องดูแล เลี ้ยงดู ลูกเลี ้ยง เธอย่อมทาได้ เพราะได้ รับ
มอบหมายจากพ่อของเด็กให้ ดูแลแทน เป็ นการอบรมสั่ง
สอน การบอกให้ รั บ ประทานอาหาร ให้ น อน พาไปเที่ ยว
และทากิจกรรมที่เหมาะสม
อย่าเพิ่งสงสัยว่าทาได้ อย่างไรในทางกฏหมาย ใน
เมื่ อ แม่ เ ลี ย้ ง ไม่ ไ ด้ มี อ านาจปกครองเสี ย หน่ อ ย เรื่ อ งนี ก้ ็
เหมือนการที่เราส่งลูกไปโรงเรี ยน คุณครู ก็มีสิ ทธิ์ ปกครอง
ดูแลหรื อทาโทษเล็ก ๆ น้ อย ๆ ได้ โดยไม่ต้องขอลายเซ็น
จากผู้ปกครองทุกครัง้
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การดูแลตรงนี ้มันมีหน้ าที่ตามกฏหมายติดมาด้ วย
ถ้ าพ่ อ เขาไม่ ไ ด้ สั่ง ไว้ แม่ เ ลี ย้ งจะหาเรื่ อ งหวัง ดี ท าตาม
อาเภอใจไม่ได้
ถ้ าลูกเรามีพ่อเลี ้ยงล่ะ ก็ทานองเดียวกัน สามีใหม่
ของเรา เขาก็ร้ ู สิทธิและขอบเขต เช่น สัง่ ให้ ลกู วัยรุ่ นอายุ 14
ปี กลับบ้ านก่อน 4 ทุ่ม แต่เขาได้ รับอนุญาตจากคุณแล้ วนะ
คือกฎระเบียบในการอบรมเด็ก พ่อแท้ แม่แท้ พ่อเลี ้ยง แม่
เลี ้ยง ต้ องตกลงกัน เพื่อไม่ให้ เกิดความสับสน ซึง่ อาจจะเป็ น
สาเหตุนามาซึ่งความขัดแย้ ง เคยได้ ยินหลายครั ง้ ที่เรา แม่
ไทยมีลูกติดมาจากเมืองไทย มาอยู่ที่สวิสด้ วย มักจะบ่น
ทานองน้ อยอกน้ อยใจว่า สามีใหม่ คือ พ่อเลี ้ยงของลูก ไม่
ค่อยช่ วยเหลื อ หรื อให้ ความสนใจลูก ของเราเลย เพราะ
ในทางกฎหมาย คุณมีสิทธิปกครองลูกของคุณแต่ฝ่ายเดียว
พ่อเลีย้ งไม่มีสิทธิ ทางกฎหมายนะ เป็ นไปได้ ไหมที่ เขาไม่
กล้ า เนื่องจากผู้เป็ นแม่ มักจะพูดให้ เขาได้ ยินบ่อย ๆ นี่ลกู
ฉั น นะ อย่ า ดุ อย่ า ว่ า พ่ อ เลี ย้ งจึ ง ไม่ ก ล้ า เพราะในทาง
กฎหมาย มันมีรายละเอียดมากมาย คุณซึ่งเป็ นแม่ ลูกเรา
และพ่อเลี ้ยง ต้ องคุยกันด้ วยความอดทน
ไม่ว่าจะเป็ น แม่บังเกิ ด เกล้ า หรื อแม่เลี ย้ งก็ ต าม
ความรั กความห่วงใย ที่ มีให้ ลูกคงไม่แตกต่างกัน เท่ าไหร่
เพี ยงแต่มีผ้ ูเกี่ ยวข้ องหลายฝ่ าย กฏหมายจึงต้ องคานึงถึง
เด็กเป็ นหลัก ดังนัน้ ไม่ว่าจะเป็ นแม่เลี ้ยง แม่จริ ง ถ้ าทาบน
พื น้ ฐานแห่ ง ความรั ก ความเข้ าใจในตั ว เด็ ก และตั ว
กฎหมายแล้ ว คาว่า แม่ เลี ย้ ง ก็จะไม่ แสลงใจกับ ใครที่
ต้ องเป็ น จริงไหมคะ.....

โดย โยทะกา
ลองนับนิว้ ดูโยทะกาก็พบว่าตนเองนัน้ มาใช้ ชีวิต
อยู่ในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ หลายปี จนแทบไม่น่าเชื่อ วัน
เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกจริ ง ๆ อดจะถามตัวเองไม่ได้ ว่า
เรารู้ จักประเทศนี ้ วัฒนธรรม และผู้คนที่นี่ดีแค่ไหน เรามา
อยู่ที่นี่อย่างผู้ที่ “รู้ ประสา” หรื อ “รู้ ภาษา” อย่างที่ท่านอดีต
เอกอัครราชทูต กิ ตติพงษ์ ณ ระนอง เคยกล่าวไว้ ห รื อไม่
แล้ วในเรื่ องการปรั บตัวให้ เข้ ากับสังคมที่นี่เล่า เราทาได้ ดี
เพียงใด
สาเหตุที่ต้องมานั่งทบทวน และถามตนเองเช่นนี ้
เป็ นเพราะในช่วงที่ผ่านมา มีผ้ คู นรอบข้ างบ่นให้ ฟังถึงความ
คับ ข้ อ งใจในการปรั บ ตัว ให้ เ ข้ า กับ สัง คมที่ นี่ ไม่ ว่ า จะใน
สังคมเพื่ อนบ้ าน ที่ ท างาน หรื อโดยทั่ว ๆ ไป คนที่ บ่ น ให้
โยทะกาฟั งก็ไม่ใช่ใครที่ไหน เป็ นชาวต่างชาติ หัวดา หัวทอง
หัวเทา หัวหลากสี ผู้มาอยู่เช่นเดียวกับโยทะกานี่เอง
เพื่ อนบ้ านของโยทะกาเป็ นชาวเปรู ที่แต่งงานกับ
ชาวสวิส เธอใช้ ชีวิตอยู่ที่นี่มานาน 20 กว่าปี แล้ ว มีลูกสาว
และลูกชาย 4 คน ลูกสาวของเธอเรี ยนอยู่โรงเรี ยนเดียวกัน
กับลูกสาวของโยทะกา ตัวเธอเองทางานเป็ นผู้ดูแลคนชรา
เรามักจะเจอกันในช่วงเช้ าวันอังคาร เพราะเวลาว่างของเรา
ตรงกัน ได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพุดคุยกันสารพัด
เรื่ อง วันหนึ่งเธอบ่นให้ โยทะกาฟั งว่า อยู่ที่นี่มานานแต่ก็ยัง
เหนื่ อยใจไม่เลิก เพราะหาเพื่ อนชาวสวิสไม่ไ ด้ สักคน กับ
เพื่อนบ้ านนอกจากทักสวัสดีกนั ก็แทบไม่เคยคุยกันเลย กี่ปี
กี่ปี ก็เป็ นแบบนี ้ พยายามจะเป็ นเพื่อนกับใครก็ยาก จนท้ อ
ใจเลิกพยายาม นอกจากคนในครอบครั ว และเพื่ อนชาติ
เดียวกันที่ได้ ร้ ู จักกันที่นี่แล้ ว ก็แทบไม่ได้ ร้ ู จักใครที่เป็ นชาว
สวิสที่นบั เป็ นเพื่อนได้
โยทะการู้ จกั กับชาวฝรั่ งเศสที่แต่งงานกับชาวสวิส
ลูก ชายของเธอเรี ย นห้ องเดีย วกับ ลูก สาวของโยทะกา ก็
เปรยในทานองเดียวกันว่า หาเพื่ อนแถวนี ย้ าก ล่าสุดคุณ
หมอประจาตัวของโยทะกา ที่ ประจาอยู่ที่โรงพยาบาลใน
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เมืองก็บอกลาโยทะกาว่า จะพาครอบครัวย้ ายกลับเยอรมัน
หลังจากมาอยู่ที่นี่ 4 ปี เต็ม สาเหตุที่ย้ายกลับเพราะลูกและ
ภรรยาปรับตัวเข้ ากับสังคมที่นี่ไม่ได้ หรื อแม้ กระทัง่ คนใกล้
ตัวของโยทะกาเอง ก็บ่นว่ารู้ สึกท้ อใจ กั บการพยายามหา
เพื่อน

เมื่อไม่นานมานี ้ โยทะกาได้ อ่านบทความเกี่ยวกับ
การสารวจความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่เลือกมาใช้ ชีวิต
ในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ โดยสอบถามถึงความพึงพอใจ
ในหัวข้ อหลัก ๆ ดังนี ้ คุณภาพชีวิต สภาวะทางสังคม หน้ าที่
การงาน ชีวิตครอบครัว สภาวะด้ านการเงิน และค่าครองชีพ
ซึง่ ข้ อสรุ ปจากการสารวจออกมาว่า ความพึงพอใจ
ลาดับที่หนึ่ง คือเรื่ องคุณภาพชีวิต ตามมาด้ วยหน้ าที่การ
งาน สภาวะทางการเงิน ชีวิตครอบครั ว สภาวะทางสังคม
และลาดับสุดท้ ายคือค่าครองชีพ
นอกจากสารวจความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่มา
ทางาน และใช้ ชีวิตในสวิ ตเซอร์ แลนด์แล้ ว ยังสารวจความ
คิดเห็นของผู้ที่มาใช้ ชีวิตอยู่ชวั่ คราว เช่น นักศึกษา และผู้ที่
เกษี ยณอายุ ได้ ความเห็นออกมาว่าประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
เป็ นประเทศที่มีความปลอดภัยสูงสุดเมื่อเทียบกับชาติอื่น ๆ
รวมทังมี
้ คณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี มีความมัน่ คงในหน้ าที่การงาน
จ า ก ผ ล ก า ร ส า ร ว จ ก็ พ อ จ ะ ส รุ ป ใ ห้ เ ห็ น ว่ า
ชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะชาติไหน ๆ ก็คงมีสภาวะทางสังคมที่
ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ นัก อาจจะเป็ นเรื่ องของการปรั บตัว
ให้ กบั สังคมที่นี่ เช่นเดียวกับที่โยทะกาได้ ยินได้ ฟังมา
หากเรามองในมุมของเจ้ าบ้ าน คงไม่มีชนชาติใด
ในโลกนี ้ที่จะยอมรับได้ ถ้ าหากว่าผู้มาอาศัยกลายเป็ นผู้ที่มี
บทบาทสาคัญล ้าหน้ าเจ้ าบ้ าน มีหน้ าที่การงานที่ดีกว่า หรื อ

ได้ รับค่าจ้ างแรงงานสูงกว่า ความริ ษยาย่อมเกิด ไม่ทางใดก็
ทางหนึง่ จนอาจจะกลายเป็ นความชิงชังไปได้ ในความเป็ น
จริ งแล้ วประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ได้ เปรี ยบประเทศอื่น ๆ ใน
เรื่ อ งแรงงานอยู่ ม าก เพราะความมั่น คงในประเทศมีสูง
แรงงานที่หลัง่ ไหลเข้ ามาส่วนใหญ่เป็ นแรงงานระดับเกรดเอ
ที่เจ้ าของบ้ านสามารถเลือก และคัดกรองได้ แรงงานเหล่านี ้
คือตัวขับ เคลื่ อนประเทศที่ สาคัญ เพื่ อนบ้ านชาวสวิสคน
หนึ่ ง เคยเล่ า ให้ โยทะกาฟั ง ว่ า คนที่ เ กลี ย ดชั ง แรงงาน
ต่างชาติส่วนใหญ่ เป็ นคนขี เ้ กี ยจ ไม่ทางาน รอรั ฐเลีย้ งดู
แล้ วคอยแต่จะโอดครวญ อันนี ้โยทะกาก็ไม่ร้ ู วา่ จริ งหรื อไม่
ตัว โยทะกาเองนัน้ ไม่ ค่ อ ยรู้ สึก อะไรเท่ า ไหร่ นัก
เพราะคิดว่าคนสวิสในแถบนี ้นัน้ มีบคุ คลิกพิเศษเฉพาะตัวที่
เข้ าถึงยาก มีลกั ษณะเป็ นมิตร แต่รักษาระยะห่าง แถมยัง
เคยได้ ยินได้ ฟังมาตลอดว่า “การจะหาเพื่อนชาวสวิสนั น้
หายาก แต่ ถ้าเขานั บคุณเป็ นเพื่อนแล้ วละก็ คุณก็จะ
เป็ นเพื่อนเขาไปตลอดชีวิต” ฉะนันก็
้ อาจจะเป็ นไปได้ ว่า
การจะหาเพื่ อนชาวสวิส อาจจะไม่ต้องใช้ ความพยายาม
อะไร แค่เรารู้ จกั บทบาท และหน้ าที่ของตน ให้ เกียรติ เคารพ
สิทธิ ของคนอื่น และรั กษาสิทธิ ของตน เป็ นตัวของตัวเอง
แล้ วเวลาจะเป็ นเครื่ อ งพิ สู จ น์ ชาวสวิ ส อาจถื อ คติ ว่ า
“ระยะทางพิสูจน์ ม้า กาลเวลาพิสูจน์ คน” ก็เป็ นได้
มนุษย์ แ ต่ล ะชาติ แต่ล ะเผ่ าพัน ธุ์ ล้ วนมีบุค ลิ ก มี
เอกลักษณ์ เฉพาะตัว หากเราพยายามทาความเข้ าใจแล้ ว
แต่ก็ยังไม่เข้ าใจอยู่ดี สิ่งที่ควรทาในลาดับต่อไปคือ ปล่อย
วางและก็จงยอมรั บซะว่า เป็ นธรรมดา เป็ นธรรมชาติ
และเป็ นเช่ นนัน้ แล.....
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วิชาชีวต
ิ
โดย ป้าแม้ ว

วิชาชีวิตที่ว่านี ้ ป้าไปเรี ยนในโครงการอบรม เรื่ อง
"เป็ นสุ ขกับชีวต
ิ เป็ นมิตรกับความตาย"

โดยพระไพศาล วิสาโล วัดป่ าสุคะโต ชัยภูมิ และ ครู ณา
(อัง คณา มาศรั ง สรรค์ กระบวนการด้ านสายสัมพัน ธ์ ใ น
ครอบครัวที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ คนหนึง่ ในสังคมไทย) มูลนิธิ
พื ้นที่ปัญญ์ รัก เมื่อวันที่ 7-10 มิ.ย พ.ศ. 2561 ที่ Hasliberg
Reuti รัฐเบิร์น
คอร์ สนี จ้ ั ด และสนั บ สนุ น ด้ านการเงิ น จ านวน
2,100 ฟรั งค์ โดยสมาคมหญิ งไทย เพื่อหญิ งไทย มีหัวเรื อ
ใหญ่ คือพี่ประธานจารี ย์ ผู้ดาเนินการเกือบทุกอย่าง ที่มีพี่
แต๋ ว รองประธานอยู่ เ คี ย งข้ าง เป็ น คู่ บุ ญ บารมี ต่ อ กั น
เพราะฉะนัน้ สมาชิ กผู้สนับสนุนสมาคม เงิ นของท่าน ได้
ร่ วมทาบุญในครัง้ นี ้ด้ วย อนุโมทนาสาธุค่ะ วัตถุประสงค์ใน
การจัดกิจกรรม ก็เพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองที่สมาคมก่อตังมา
้
ครบ 20 ปี ในปี นี ้ค่ะ แทนการทาบุญแบบที่เราทากันประจา
ก็เปลี่ยนมาเชิญชวนให้ พวกเรามาเรี ยนรู้ วิชาชี วิต และถือ
ศีล 8 ด้ วยกัน การทาอะไรเป็ นกลุ่มจะมีแรงในการปฏิบัติ
กว่าทาคนเดียว (สาหรับผู้เริ่ มต้ น) ว่ามัย๊
วันที่ 7 มิ.ย วันแรก เราคณะผู้จัดไปถึงสถานที่กนั
แต่เช้ า ตัวป้าเอง รั บหน้ าที่ ดูแลเรื่ องการลงทะเบี ยน และ
ดูแลรับผิดชอบเงิน (ของคนอื่น) เมื่อคณะพระอาจารย์มาถึง
พวกเราก็ ถ วายภัตตาหารเพล แล้ ว ก็ รั บ ประทานอาหาร
ร่ วมกัน
เวลา 13.30 น. ก็เริ่ มคอร์ ส
โ ด ย ค รู ณ า กั บ ค า ว่ า
“ ธรรมะ คือ ความธรรมดา” จาก
การปฏิ บัติของพระอาจารย์ ไพศาล
ที่ทาให้ เห็นว่าเป็ นเช่นนันจริ
้ ง ๆ และ
ตามมาด้ วย Spiritual learning จาก
เรื่ องราวการผั น เปลี่ ย นชี วิ ต ของ
Oprah Winfrey ด้ วยคาว่า “ทาให้ ดี

ที่สุด เท่ าที่เรารู้ ” นัน่ หมายถึง ถ้ าเรารู้ มากขึ ้น ก็น่าจะทาได้
ดีมากขึ ้นนะ แล้ วทาไงล่ะ จะทาให้ เรารู้ มากขึ ้น ลองคิดกันดู
นะคะ
แล้ วก็ต่อด้ วยหนังสือ “กฏแห่ งกระจก” ที่ต้องไป
หามาอ่านกันนะคะ เพราะในคานาเขียนไว้ แบบนี ้ค่ะ “ชีวิต
คือกระจกสะท้ อนจิตใจของเราเอง เหตุการณ์ ต่างๆในชีวิต
ทังดี
้ และร้ ายมีต้นเหตุมาจากจิตใจของเราทังสิ
้ ้น ดังนันการ
้
เปลี่ยนแปลงที่จิตใจของเราเป็ นอันดับแรก โดยมีเคล็ดลับ
ง่าย ๆ คือ การตระหนักถึงพลังแห่งการให้ อภัยและพลังแห่ง
การขอบคุณทุก ๆ ลมหายใจ”
และการแสดงธรรม โดยพระอาจารย์ ไพศาล
เรื่ อง “การเรี ยนรู้ วิชาชีวิต” เพราะความสาเร็ จใน
วิชาชีพ ช่วยให้ เราหายจากทุกข์ไม่ได้
ธรรมะ คือ ความเข้ าใจในชีวิต ว่ าไม่ เที่ยง ให้
รู้ จกั เตรี ยมตัว เตรี ยมใจ แต่ไม่ใช่เตรี ยมแค่การทาประกัน
ชีวิต เพราะนัน่ ช่วยได้ ในระดับหนึง่ เท่านัน้
สิ่งที่ทาให้ ทุกข์ ใจ มี
1. กาย : สุขภาพ ความเจ็บป่ วย ความสวยงามของร่ างกาย
2. การงาน การเรี ยน : ตกงาน เงินเดือนน้ อย เรี ยนได้
เกรดไม่ดี
3. ทรั พย์ สิน : ความจน หนี ้สิน บ้ าน
4. ความสัมพันธ์ : คนด่า คนไม่ชอบ ไม่รัก ก็วา่ กันไป
ซึ่ ง สาเหตุ จริ ง ๆ แล้ ว พระอาจารย์ บอกว่า เกิ ดที่ ใจเรา
เป็ นหลัก ความทุกข์ใจ เหตุหลักอยู่ที่ใจเรา อย่าไปโทษใคร
เพราะฉะนัน้ ผู้มีปัญญา แม้ อยู่ในความทุกข์ ก็ยังหาสุข
ไ ด้ แ ม้ อ ยู่ ท่ า ม ก ล า ง ค ว า ม ทุ ก ข์ ก็ ห า สุ ข พ บ
พวกเรามีความทุกข์ เป็ นการบ้ าน ของวิชาชีวิต....
วิ ช านี ้ เป็ น วิ ช าที่ เรา
สามารถให้ คะแนน ตัดเกรด ได้
ด้ วยตัวเราเองนะคะ จบวันแรก
เพี ยงเท่านี ้ วันต่อ ๆ ไป ป้าจะ
มาเล่าใหม่ ฉบับหน้ านะคะ...
โปรดติดตาม....
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ต่อมทอลซิลภัยใกล้ต ัว

ไม่มค
ี าว่าสาย......
ถ้าคิดจะพู ดไทยกับลู ก

โดย พญานาง

โลกโซเชี ยลได้ แชร์ สารพัดวิธีการกาจัดกลิ่ น ปาก
จากต่อมทอลซิลอักเสบ ขณะที่แพทย์เตือนหากรักษาไม่ถกู
วิธีอาจทาให้ เกิดอาการเรื อ้ รังได้
หลังจากในโลกออนไลน์ ได้ นากระทู้เกี่ยวกับวิธีกาจัดก้ อนสี
เหลือง มีกลิ่นเหม็นในช่องปาก และมีนิ่วทอนซิล (Tonsil
stones) เกิ ดขึน้ จนทาให้ ขาดความมั่นใจในกลิ่นปากของ
ตัวเอง แม้ ว่าจะแปรงฟั น หรื อบ้ วนปากด้ วยน ้ายาบ้ วนปาก
ก็ ไ ม่ ห าย โดยกระทู้ นี ม้ ี ก ารตัง้ โดยสมาชิ ก พัน ทิ ป ที่ ชื่ อว่า
“unidentified” จึงมีการแนะนาวิธีกาจัด เช่น กลัวปากกลั
้
ว้
คอแรง ๆ หรื อ กลัวด้
้ วยน ้าเกลือหรื อน ้าโซดา ตามวิธีที่หาใน
อินเทอร์ เน็ต การใช้ ปลายหวีหรื อใช้ คตั ตอนบัตเขี่ยออกมา
ผ่าตัดเอาต่อมทอนซิลออก การใช้ น ้าหรื อโซดาฉีดเข้ าไปใน
ซอกทอนซิลเพื่อกาจัดนิ่วทอนซิล เป็ นต้ น ก่อนจะมีการตัง้
คาถามว่า วิธีเหล่านีเ้ ป็ นอันตรายหรื อไม่ และวิธีการรั กษา
ป้องกันหรื อลดการสะสมของก้ อนนิ่วทอนซิล
พญ. ภั ท ราวลั ย พิ ช าลั ย แพทย์ ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม
สุ ข ภาพและอาชี ว อนามั ย
โรงพยาบาลกรุ งเทพ บอกว่า
ก้ อนสีเหลือง คือ ทอนซิลโตน
หรื อ นิ่ ว ทอนซิ ล (Tonsil
Stone) ที่ เ ห็ น ต า ม ภ า พ
สามารถท าให้ เกิ ดกลิ่ นปาก
หรื อ เจ็บคอได้ ในบางราย
ทัง้ นี ้ วิธีการรั กษาควรพบแพทย์ ด้านอายุรกรรมหู
คอ จมูก เป็ นผู้ดาเนินการให้ เพราะหากนาวิธีดงั กล่าวมาใช้
ดาเนินการเอง ถือเป็ นวิธีการที่ไม่ถูกต้ องและเป็ นอันตราย
อาจเสี่ยงให้ เกิดการติดเชือ้ จากอุปกรณ์ ที่ไม่สะอาด ส่งผล
ให้ เกิดการอักเสบบริ เวณดังกล่าวได้ และหากพบว่าหินปูน
ดังกล่าวขนาดใหญ่ร่วมกับอาการเป็ นเยอะ เช่น กลืนเจ็บ
ทอนซิลบวมแดง ปวดหู แพทย์อาจพิจารณาผ่า ตัดเอาต่อม
ทอนซิลออกนะคะ.....

โดย ครู สาลี่

เป็ น เวลาเกื อบ 15 ปี ที่ ใ นช่ วงปิ ดภาคเรี ย น ของ
โรงเรี ยนในเมืองไทย ดิฉันได้ รับเชิญจากสถานทูตไทยและ
สมาคมต่าง ๆ ในทวีปยุโรปและอเมริ กาให้ เดินทางมาช่วย
พัฒนาการเรี ยนการสอนภาษา และวัฒนธรรมไทยให้ กบั แม่
ชาวไทย และครู อาสาตามโรงเรี ยนต่าง ๆ ได้ เรี ยนรู้ เทคนิค
การสอนภาษาและวัฒนธรรมไทย กับเด็กและเยาวชนไทย
ในต่างแดนปี ละประมาณ 2-3 ครัง้
ในช่วงปี แรก ๆ ดิฉันทาหน้ าที่ของตัวเอง คืออบรม
เทคนิคการสอน ซึง่ ส่วนใหญ่จะทาที่ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
หลั ง จากนั น้ เมื่ อ ได้ มี ก ารจั ด ท าหลั ก สู ต ร หนั ง สื อ เรี ย น
แผนการสอน แบบวัดและประเมินผล รวมทัง้ สื่อการเรี ยน
การสอน ทาให้ ดิฉนั มีโอกาสเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ ใน
ยุโรปเกือบทุกประเทศ การที่มีโอกาสเดินทางไปพบครู อาสา
ผู้ปกครอง รวมทังเด็
้ ก ๆ ลูกครึ่ง และเด็กไทยที่ตามแม่มาอยู่
ในต่ า งประเทศ ท าให้ ดิ ฉั น รั บ รู้ ถึ ง ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ น้ กับ ผู้
หญิงไทย และเริ่ มคิดได้ ว่า แม่ซงึ่ เป็ นคนไทยควรจะพูดไทย
กับลูก
ทุกครัง้ ที่มีการอบรม ก่อนการอบรม ดิฉันจะพูดให้
ฟั งว่า ทาไมแม่ ท่ ีเป็ นคนไทยต้ องพูดภาษาไทยกับลู ก
แต่ครั ง้ นี ด้ ิฉันจะยกตัวอย่างซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ง ของปั ญ หาที่
ดิ ฉั น ได้ ฟั ง มา สัก 3 – 4 เรื่ อ ง อาจจะช่ ว ยให้ ผ้ ูห ญิ ง ไทย
หลายคนตระหนักและเห็นความสาคัญของภาษาไทยมาก
ยิ่งขึ ้น
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เรื่ องแรก ครัง้ ที่ดิฉันไปอบรมแม่ ๆ คนไทยและครู
อาสาที่เมืองลูกาโน ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ดิฉันพูดให้ ผ้ ู
เข้ ารั บ การอบรมฟั งว่า ทาไมแม่ ท่ ีเ ป็ นคนไทยต้ อ งพู ด
ภาษาไทยกับลูก มีผ้ หู ญิงคนหนึง่ อายุ 60 กว่า ๆ นัง่ ร้ องไห้
และพูดกับดิฉันว่า ครู สาหรั บฉันมันสายเกินไปแล้ ว ตอน
ลูกสาวฉันอายุ 13 ปี ลูกฉันเริ่ มเที่ยวและมีแฟน ฉันก็เตือน
ลูก แต่สิ่งที่ลกู ตอบกลับมามันทาให้ ฉนั ต้ องร้ องไห้ เพราะลูก
ฉันพูดว่า ไม่ต้องมาสัง่ สอนฉัน ฉันไม่ฟัง เธอโง่ เพราะภาษา
ของฉันเธอยังพูดไม่ได้ ผู้หญิ งคนนัน้ เล่าให้ ดิฉันฟั งต่อว่า
จ ริ ง ข อ ง ลู ก เ พ ร า ะ ฉั น ม า อ ยู่
สวิตเซอร์ แลนด์ ตอนอายุเกือบ 40
ฉั น ม า จ า ก บ้ า น น อ ก ภ า ษ า
อิตาเลี่ยนมันยาก ฉันพูดกับใคร ๆ
เขาก็ไม่คอ่ ยเข้ าใจ เหมือนฉันพูดได้
กับสามีเท่านัน้
ดิฉันมาคิดดู เด็กอายุ 13
ปี คือเด็กที่เข้ าสู่วยั รุ่ น การที่แม่จะ
เตื อ น จะสั่ง สอนแนะน า เด็ ก อาจจะต่ อ ต้ า น ไม่ เ ชื่ อ ฟั ง
ประกอบกับการที่แม่สื่อสารด้ วยภาษาอิตาเลี่ยนไม่ได้ จึง
เป็ นสาเหตุหนึง่ ที่ทาให้ เด็กดูถกู แม่
เรื่ องที่สอง ที่ประเทศนอรเวย์ ดิฉันได้ ยกตัวอย่าง
ของเรื่ องแรกที่เด็กไม่เชื่อฟั งแม่ให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรมฟั ง มีผ้ ู
หญิงไทยคนหนึง่ บอกดิฉนั ว่า ปั ญหาของหนูที่เกิดขึ ้นกับลูก
ไม่ใช่เพราะลูกเข้ าสู่วยั รุ่ น ลูกหนูตอนอายุ 6 ขวบ หนูไปส่ง
เขาที่โรงเรี ยน วันแรก ๆ ก็ไม่เป็ นไร แต่วนั ต่อ ๆ มา ลูกบอก
ว่า ไม่อยากให้ แม่ไปส่งที่โรงเรี ยน เพราะแม่พูดภาษานอร์ ท
(ภาษานอรเวย์ )ไม่ร้ ู เรื่ อง เพื่ อนได้ ยินแล้ วล้ อว่าแม่เธอพูด
นอร์ ทตลก และไม่ร้ ู เรื่ อง ฉันเสียใจมาก
ดิฉันมาคิดดูตามหลักการของการเรี ยนรู้ ภาษา คน
ที่อายุค่อนข้ างมากพูดได้ ภาษาเดียว และเมื่อต้ องมาเรี ยนรู้
ภาษาอื่น สาเนียงเป็ นเรื่ อ งสาคัญมาก เป็ นไปได้ ยากที่ จะ
พูดสาเนียงได้ ชดั เจนเหมือนเจ้ าของภาษา
เรื่ องที่ ส าม ผู้ ห ญิ ง ไทยที่ มี อาชี พ เป็ น หมออยู่ที่
เมือง คาร์ ลสรู เออ ( Karlsruhe ) ประเทศเยอรมนี เล่าให้

ดิฉันฟั งว่า วันหนึ่งฉันโทรไปหาผู้หญิ งไทยคนหนึ่งเพื่อจะ
เอาสิ่งของ ผู้หญิงไทยคนนันก็
้ ไปเคาะประตูห้องของลูกชาย
และถามหาสิ่งของที่ ฉัน ต้ องการ แต่สิ่ งที่ ฉันได้ ยินคื อ ลูก
ชายพูดตะโกนใส่แ ม่ด้วยความโมโหว่า แม่พูดภาษาไม่ร้ ู
เรื่ อง มาอยู่ตงนานไม่
ั้
ร้ ู จกั เรี ยน และอะไรอีกหลายอย่าง ฉัน
ได้ ยินเสียงที่ดงั จากโทรศัพท์ ฉันโมโหมาก สงสารผู้หญิงคน
นัน้ จับ ใจ แล้ ว วัน หนึ่ ง ฉั น ก็ บัง เอิ ญ ไปเจอลูก ชายของผู้
หญิ งไทยคนนัน้ ฉันตรงเข้ าไปชีห้ น้ าว่ามัน ไม่ร้ ู จักบุญคุณ
แม่ ผู้หญิ งหัวดาคนนัน้ คือคนที่ให้ กาเนิด คือ คนที่ทางาน
เหนื่อยมาก เพื่อหาเงินเอามาให้ แก
ใช้ และอีกหลายอย่างที่ฉันสอนมัน
มันยืนงง ทาหน้ าตกใจ
ดิ ฉั น มาคิ ด ดู เอาอี ก แล้ ว
หรื อที่ลูกดูถูกแม่ และดิฉันก็คิดต่อ
ว่าที่ เด็กคนนัน้ ยื นงงและตกใจ คง
เพราะไม่ เ คยมี ใ ครบอกให้ รู้ ถึ ง
พระคุณของแม่ การเคารพแม่ซงึ่ ถือ
ว่าเป็ นวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทย
เรื่ องที่ ส่ ี เรื่ อ งนี อ้ าจเป็ น ปั ญ หาเบา ๆ แต่ สิ่ ง ที่
เกิ ดขึน้ อาจจะสร้ างความไม่พ อใจให้ บุคคลอื่น ๆ ได้ มีผ้ ู
หญิ ง ไทยที่ เ คยเป็ นพยาบาลที่ เ มื อ งไทย ปั จ จุ บั น อยู่ ที่
ประเทศเยอรมนี มีลูกชายหนึ่งคน ตอนที่ ดิฉันเจอลูกชาย
เขาอายุ 3 ขวบ พูดไทยเก่งมาก น้ องพยาบาลคนนีเ้ ล่าให้
ฟั งว่า ครู หนูหงุดหงิดใจมาก ครู อาจช่วยหนูได้ คือเวลาหนู
เข็นรถลูกไปตามที่ต่าง ๆ เวลาเจอผู้หญิงไทย เขาจะเข้ ามา
ทักลูกหนู หนูดีใจนะที่เขาเข้ ามาทักทายลูกหนู แต่หนูต้อง
บอกเขาทุกครัง้ ว่า “พี่ ลูกหนูพูดภาษาไทยได้ พี่พูดไทยกับ
ลูก หนูไ ด้ ค่ะ ” จริ ง ๆ แล้ วหนูอยากบอกผู้หญิ งไทยว่า ค า
ทักทายหรื อคาพูดภาษาเยอรมันที่เขาพูดกับลูกหนูนนั ้ บาง
ค ามัน ผิ ด และส าเนี ย งก็ ไ ม่ ไ ด้ ลู ก หนู พู ด ได้ ทั ง้ ไทยและ
เยอรมัน หนูอยากให้ เขาได้ ฟังภาษาไทยจากคนไทย และฟั ง
ภาษาเยอรมันกับคนเยอรมันโดยตรง
ดิฉัน เริ่ มทบทวนสิ่ งที่ เคยพบเห็ น มา จริ ง อย่ างที่
น้ องพยาบาลเล่าให้ ฟัง เวลาผู้หญิงไทยเจอเด็กลูกครึ่ งไทย
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จะเข้ าทักทายและพูดคุยด้ วยภาษาของประเทศนัน้ ๆ บาง
คนมาอยู่ไ ม่กี่ ปี ค าศัพ ท์ ห รื อส าเนี ย งจะได้ อ ย่ างเจ้ าของ
ภาษาหรื อเปล่า และที่ สาคัญเวลาดิฉัน เจอพวก ตุรกี ศรี
ลังกา เวียดนาม ฯลฯ ทาไม คนเหล่านันจึ
้ งใช้ ภาษาของพวก
เขาในการสนทนากับเด็ก ๆ
จากตัวอย่างของเรื่ องที่กล่าวมาจะเห็นว่าบางเรื่ อง
เป็ น ปั ญ หาส าคัญ ที่ ท าให้ ผ้ ูห ญิ งไทยที่ ไม่ไ ด้ ใช้ ภาษาไทย
สื่อสารกับลูก ร้ องไห้ เสียใจ หรื อขุ่นเคืองใจ ดิฉันคิดว่าไม่มี
ภาษาไหนที่ แ ม่ จ ะสื่ อ สารกั บ ลู ก ได้ ดี แ ละเข้ าใจเท่ า
ภาษาไทย ภาษาของแม่ ช่วยปลอบใจ ให้ คาปรึ กษา และ
ชื่นชมแก่ลกู ได้ ในยามสุขและทุกข์ใจ
ยังค่ะ ไม่ มีคาว่ าสาย…. ถ้ าคิดจะพูดไทยกับลูก
พูดเลย พูดวันนี ้ พูดเดี๋ยวนี ้ พูดกับลูกเป็ นภาษาไทย การที่
ลูกได้ ฟังบ่อย ๆ แม้ จะโต้ ตอบไม่ได้ ก็ไม่เป็ นไร ขอให้ เข้ าใจ
คาที่ แม่พูด ภาษาที่ ลูกได้ ฟังจะสะสมไปเรื่ อย ๆ วันใดวัน
หนึ่งเขาก็จะนาเอาออกมาใช้ ในการสื่อสารได้ ภาษาเป็ น
ทักษะต้ องฟั ง-พูดบ่อย ๆ ภาษาไทยของแม่ ไม่ต้องเสียเงิน
เรี ย น การที่ ลูก พู ด สื่ อสารกับ แม่ด้วยภาษาไทย ความรั ก
ความผู ก พัน จะมี เ พิ่ ม มากขึ น้ แม่ รั ก ลู ก นะ บ่ ง บอกถึง
ความจริ งใจ ความอ่อนโยนของแม่ที่รักลูกสุดหัวใจ เด็กใน
ต่ า งประเทศที่ พู ด ภาษาไทยได้ ใ คร ๆ ก็ รั ก เด็ก จะมี
ความสุ ข ที่ ส ามารถสื่ อ สารได้ กั บ ชุ ม ชนคนไทยที่ อ ยู่ ใ น
ต่ า งประเทศ และ
ญาติ ๆ หรื อคนไทย
อี ก หลายล้ า นคนใน
เมื อ งไทย อนาคต
ภายหน้ าจะพบกั บ
ค ว า ม ส า เ ร็ จ นั่ น
เพราะภาษาที่ มา
จากแม่

คนไทยในสวิตเซอร ์แลนด ์
ทางานอะไรก ันบ้าง
โดยลาดวน
ลาดวนอยู่ที่นี่มาเกือบ 10 ปี แล้ ว รู้ ว่ามีคนไทยอยู่
ประมาณ 30,000 คน คิดและอยากรู้ มาตังนานแล้
้
วว่า เขา
ทามาหากิ น อะไรกันบ้ างหนอ เพราะตอนที่ ตัวเองมาอยู่
ใหม่ ๆ บางครั ง้ อยากออกไปทางาน แต่บางครั ง้ ก็คิดว่าอยู่
บ้ านดีกว่า เพราะดูท่าจะไม่ง่ายนักที่จะได้ ทางาน ทังภาษา
้
ที่ยงั กระท่อนกระแท่น ขนาดไปสมัครงานทาความสะอาดที่
แค้ มปิ ง้ ที่อยู่ใกล้ ๆ บ้ าน เขาก็ไม่รับ บอกว่างานนี ้ไม่เหมาะ
กับเธอหรอก เชื่อฉัน แล้ วก็ยังอุตส่าห์ แอบ (เพราะคนข้ าง
กาย ยังไม่อยากให้ ไ ปท างาน นั่น เอง) เขี ย นจดหมายไป
สมัครงาน ที่ร้านขายนาฬิกาชื่อดังในเมืองที่อยู่ แต่ก็ได้ รับ
การตอบกลับมาที่แสนสุภาพว่า ฉันได้ รับคนที่เหมาะสมกับ
หน้ าที่นีแ้ ล้ ว ขอบคุณที่สนใจ และยังไม่วายที่จะลองต่อไป
กว่าจะได้ ทางานจริ ง ๆ ก็ปาเข้ าไป 5 ปี
คนไทยส่วนใหญ่ จะมี ปัญหาเรื่ องภาษาในการ
ท างานในต าแหน่ ง ที่ สูง ขึ น้ แต่ ใ ช่ ว่ า จะไม่ มี ใ ครไปนั่ง ใน
หน้ าที่ เ หล่ า นั น้ รวงข้ าวฉบั บ นี ้ ล าดวนจึ ง ไปเสาะหา
สัมภาษณ์ คนที่ ทางานจากหลายอาชี พ ระดับการได้ ง าน
จากง่าย ไปถึงยาก เพื่อเป็ นกาลังใจ และเปิ ดโอกาสให้ พวก
เราอีกหลายคน เกิดกาลังใจ ในการก้ าวไปให้ ถึง อาชีพใน
ฝั นนัน้ ๆ กันนะคะ ไปติดตามกันค่ะ
ผู ช
้ ว
่ ยผู จ
้ ัดการฝ่ายต่างประเทศ
ชื่อ โสภา บาโร ปั จจุบนั
ท างานที่ บ ริ ษั ท เอกชน
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ส่ ง อ อ ก
อาหารจาพวก เเตงกวา
ดอง ผักดอง เเละอาหาร
ส าเร็ จ รู ป รวมถึ ง ซอส
ต่างๆ ทางานที่นี่มาได้ 4
ปี กว่าเเล้ ว มีหน้ าที่ ดูเเล
ประสานงานระหว่ า ง
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ลูก ค้ าเเละฝ่ ายโรงงาน ซึ่งมี 4 โรงงานหลัก ในยุโรปและ
อิ น เดี ย เพื่ อ ให้ สามารถส่ ง ออกสิ น ค้ าไปยั ง จุ ด หมาย
ปลายทางให้ ได้ ตามข้ อตกลงทางการค้ าที่ได้ ทากันไว้ แต่ต้น
ภาษาหลักที่ใช้ ในการทางาน คือ ภาษาอังกฤษ เพราะระดับ
ของภาษาฝรั่ ง เศสของดิ ฉัน อยู่ ใ นระดั บ พอใช้ ไ ด้ เท่ านัน้
ส่วนหนึ่ง ที่ ไ ด้ ง านนี ้ เพราะเขาไม่เน้ น ภาษาฝรั่ งเศส ที่ ไ ด้
ทางานที่นี่ เพราะเคยอยู่ในระบบคนว่างงาน/ระบบจัดหา
งาน(Chômage) เเละถูก ส่งตัวให้ มาฝึ ก งานในบริ ษัทนี ้ 6
เดือน เรี ยกโปรแกรมนี ้ ว่า Stage professionnelle (ภาษา
ฝรั่งเศส) พอทาครบ 6 เดือน บริ ษัทพอใจในผลการทางาน
จึงทาสัญญาจ้ างงานต่อ อย่างเป็ นทางการ โดยทางานที่
อัตรา 90% (37.5 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ คือ 5 วัน) ตามสัญญา
จ้ าง ท างานจริ ง เกิ น กว่านัน้ เพราะตอกบัตรเข้ างาน แต่
เวลาที่เกินมา บริ ษัทจะหักให้ เป็ นวันหยุดชดเชยแทน เข้ า
มาอยู่ในระบบคนว่างงาน เพราะเคยทางานถูก ต้ อ งตาม
กฎหมาย มีเอกสารยืนยัน ตรวจสอบได้ จึงจะสามารถขอใช้
สิทธิ์เพื่อเข้ าสูร่ ะบบนี ้ได้ งานที่ว่านี ้คือ งานผู้ช่วยเเม่ครัวใน
ร้ านอาหารไทย ทางาน 100% เป็ นเวลา 25 เดือน เจ้ าของ
ร้ านปิ ดกิจการ จึงออกงานเเละเข้ าสู่ระบบคนว่างงาน เมื่อ
มาอยู่ในระบบคนว่างงาน ต้ องปฎิบัติตามกฎระเบียบทุก
อย่าง และเรี ยนทุกอย่างที่เขาจัดให้ เขาเสนอให้ เรี ยนอะไร
เรี ยนหมด ให้ ทดสอบอะไร ก็ทาหมด เวลาเรี ยนก็เรี ยนด้ วย
ความตังใจ
้ เเละผลการทดสอบ ต้ องออกมาในระดับที่คณ
ุ ที่
ปรึกษางงว่าทาได้ อย่างไร เเละนันท
้ าให้ เขาเชื่อว่า เราตังใจ
้
เรี ยนจริ ง ๆ มีโอกาสขอ ก็จะขอเรี ยนให้ ได้ มากที่สุด เช่น
ขอเรี ยนภาษา ขอเรี ยนคอมพิวเตอร์ เสนอตัว เเสดงตัวให้
เขาเห็นความกระตือรื อร้ น จนเขาเชื่อว่า เราอยากมีโอกาส
อยากได้ งาน ที่อยากทาจริ ง ๆ จนเขาเปิ ดใจเเละยอมช่วย
เเนะนาทุกอย่าง ถ้ าไม่ได้ ที่ปรึ กษาคนนี ้ ก็คงไม่ได้ งานนี ้
เช่นกัน
ทาให้ สรุ ปได้ ว่า ที่ตัวเองได้ ทางานนี ้ เพราะ
1. บริษัทจัดหางาน ช่วยให้ คาแนะนา (โดยเฉพาะ
เรื่ อง การขอเทียบวุฒิไทยกับวุฒิของสวิ ส) ให้ ความรู้ ให้ ได้
เรี ยนเสริ ม ฯลฯ

2. วุฒกิ ารศึกษาเป็ นจุดที่ทาให้ บริ ษัท เกิดความ
สนใจ (บวกกั บ มี ใ บรั บ รองจากหน่ ว ยงานของประเทศ
สวิ ต เซอร์ แ ลนด์ ว่ า วุฒิ ที่ ไ ด้ รั บ จากสถาบัน การศึก ษาใน
เมืองไทย วัดแล้ วได้ เทียบเท่าระดับเดียวกัน ทาให้ วุฒิบตั ร
ดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ ้น) เป็ นตัวช่วย รวมถึงเป็ นใบเบิกทางที่
ทาให้ บริ ษัทเลือก ที่จะลองเรี ยกมาสัมภาษณ์ ถ้ าไม่มีวุฒิ
เขาคงไม่คิดเรี ยก ที่คิดอย่างนัน้ เพราะเคยส่งใบสมัครงาน
เข้ าไปที่ บริ ษัทนี พ้ ร้ อมวุฒิบัตร (ตอนนัน้ ยังไม่มีใบรั บ รอง
เทียบวุฒิ) ไม่เคยถูกเรี ยกสัมภาษณ์งานสักครัง้
3. ประสบการณ์การทางานจากเมืองไทย เป็ นตัวช่วย
ในการตัด สิ น ให้ บริ ษั ท เลื อ ก ที่ จ ะให้ โอกาสได้ ถู ก เรี ย ก
สัมภาษณ์งาน และ ทดลองงาน สามารถพูดได้ อย่างเต็มคา
ว่าประสบการณ์ การทางานมีผลอย่างมากในกรณีที่เจอมา
กั บ ตั ว เอง การสั ม ภาษณ์ งานท าให้ บริ ษั ทเขารู้ ว่ า
ประสบการณ์ การทางานที่เรามี รู้ จริ งหรื อเปล่า แม้ อาจจะ
เคยทาที่เมืองไทย คนละที่ คนละบริ ษัท สินค้ าคนละตัว แต่
แก่นแท้ ของเนื ้องาน(ในสาขานัน้ ๆ ) ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศ
ไหน ภาษาใด มันจะมีแก่นเดียวกัน กลไกหลัก ๆ จะเหมือน
หรื อใกล้ เคียงกัน
4. โปรแกรม Stage professionnelle เป็ นโปรแกรมที่
เปิ ดโอกาสให้ บริ ษัทได้ จ้างงานในอัตราที่ถูกกว่าปกติ ผ่าน
ระบบจัดหางาน บริ ษัทจ่ายเงินเดือนด้ วยอัตราแค่ 20% (ณ
ตอนนั น้ ) ให้ แก่ ส านั ก จั ด หางาน เพื่ อ จ่ า ยต่ อ ให้ กั บ คน
ว่างงานที่ อยู่ในระบบ เป็ นระบบ Win- Win เพราะบริ ษัท
ประหยัดต้ นทุนค่าแรง สานักจัดหางานประหยัดค่าใช้ จ่าย
ไป 20% ถ้ าคนนัน้ ทางานดี บริ ษัท อยากจ้ างงานต่อ คน
ว่างงานคนนันก็
้ จะหลุดจากระบบได้ ในที่สดุ
จึงบอกได้ วา่ ทัง้ 4 ส่วนข้ างต้ นเป็ นส่วนสาคัญที่ทา
ให้ ดิฉนั ได้ งานนี ้ ขาดข้ อใด ข้ อหนึง่ ไม่ได้
คอร์ สเรี ยนภาษาหรื อเรี ยนคอมฯที่ได้ รับ การ
สนับสนุ นจากสานักจัดหางาน คือจุดเปลี่ยนหลัก ที่ทา
ให้ โอกาสในหน้ าที่การงานเปิ ดกว้ างขึ ้น เพราะการทางาน
ให้ กั บ บริ ษั ท สัญ ชาติ ส วิ ส ภาษาที่ ใ ช้ ก็ ยั ง ต้ องมี ภ าษา
ราชการของประเทศนี ้อยู่ดี เช่น เอกสารเวียน ใบเงินเดือน
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ออกเป็ น ภาษาท้ องถิ่ น เมื่ อ มาอยู่ ใ นประเทศของเขา
อย่างไรก็ต้องให้ ความสาคัญกับภาษาของเขาด้ วย ควรต้ อง
อ่านออก เขียนได้ เพื่อที่จะสามารถสื่อสารกับเพื่อนร่ วมงาน
ชาวสวิสได้ ตอ่ ไป
เหตุจงู ใจ ในการพัฒนาตนเอง ให้ ได้ ทางานนี ้
ต้ องย้ อนไปถึงช่วงที่เรี ยน ป.โท (สาขาวิทยบริ การฯ
ต่างประเทศ ม.รามคาแหง สาหรับคนไทยในต่างประเทศ)
ตอนนันยั
้ งทางานในร้ านอาหารไทยอยู่ รุ่ นพี่คนไทยในร้ าน
จะพูดเเซวกันขา ๆ ว่า จะเรี ยนไปทาไม เรี ยนจบก็มาทางาน
ล้ างจานอยู่ดี เข้ าใจว่าเขาเเซวขา ๆ เเต่เราได้ ฟังเเล้ วขาไม่
ออก… ตอนนั น้ คิ ด เเค่ ว่ า อยากเรี ย นเพื่ อ จะได้ มี ค วามรู้
เพิ่มเติมให้ กบั ตัวเอง เป็ นการลงทุนที่ไม่มีทางขาดทุน บวก
กั บ อยากเรี ย นให้ จ บ ป.โท ตามที่ เ คยสัญ ญาไว้ กับ เตี่ ย
และเเม่ ค าพู ด ของพี่ ค นนั น้ มั ก วนกลั บ มาให้ ระลึ ก ถึ ง
บ่ อยครั ง้ ถื อได้ ว่าเขาเป็ น ส่วนหนึ่งที่ ท าให้ อยากจะลอง
พิ สูจ น์ ตัวเองไม่ไ ด้ เเข่ งกับ ใคร เเต่จ ะเเข่ งกับ ตัวเอง และ
เพราะจังหวะชีวิต โอกาสและโชคชะตา จึงทาให้ เปลี่ยนสาย
งาน พลิกเปลี่ยนสายอาชี พ ได้ คาพูดของพี่ คนนัน้ มีเเรง
ผลักให้ เราเป็ นเราได้ ทกุ วันนี ้เช่นกัน ต้ องขอบคุณพี่เขาด้ วย
ความรู้ สึกต่ องานที่ทา
เป็ นสายงานที่ถนัด ทามาตังแต่
้ อยู่เมืองไทย ชอบ
ทางานติดต่อสื่อสารกับลูกค้ า(ธุรกิจส่งออก) พอย้ ายมาอยู่
ที่นี่ แล้ วได้ งานคล้ ายแบบเดิม จึงรู้ สกึ พอใจและดีใจมาก ๆ
ได้ เรี ยนรู้ ระบบใหม่ ๆ เรี ยนรู้ ระบบการทางานแบบฝรั่ง(สวิส)
ได้ เรี ย นรู้ ระบบแนวคิด กลไก การคิดกรอง ตรวจสอบ ที่
แตกต่างจากระบบการทางานในเมืองไทย ทาให้ โลกทัศน์
เป็ นสากลมากขึ ้น
ปั ญหาและอุปสรรค และการก้ าวผ่ าน และคติประจา
ใจในการทางาน
ปั ญ หาการท างาน มี เ ข้ า มาตลอด และมี ห ลาก
รู ปแบบ ทัง้ เงื่อนไขทางธุรกิจเปลี่ยนแปลง ภัยธรรมชาติ ที่
ส่งผลกระทบต่อธุรกิ จได้ หมด ไม่ทางตรงก็ทางอ้ อม การ
ทางานจึงมีอะไรให้ เจอ ให้ ตื่นตัว เเละให้ ปรั บตัวตลอด อีก
เรื่ องคือ ต้ องยอมรับว่า เราก็เป็ นคนไทย (คนเอเชียคนเดียว

ในออฟฟิ ส) ในสายตาฝรั่ งบางคนก็ยังไม่ยอมรั บ เรา แบบ
เต็มร้ อย จึงรู้ สกึ ได้ บ้างถึงการเหยียด(แบบมีมารยาท) จาก
พนักงานบางคน แต่เพราะต้ องติดต่องานแค่บางครั ง้ บาง
คราว จึงยกให้ เป็ นแค่หนึ่งจังหวะชีวิต จะให้ ชีวิตการทางาน
ราบเรี ยบ ไม่มีคลื่นชีวิตคงเป็ นไปไม่ได้ มีเหนื่อยและมีท้อ
เหมือนทุกคน เเต่ก็จะบอกตัวเองเสมอว่า ต้ องทาหน้ าที่
ให้ ดี ท่ ี สุ ด กว่ าจะได้ เ ข้ า มาท าที่ น่ ี ผ่ านอะไรมาบ้ าง
เหนื่ อยแค่ ไหน จ าไม่ ได้ หรื อ ถ้ ายั ง อยากท างานที่ นี่
ทางานแบบที่เราชอบต่อไป ก็ต้องทาหน้ าที่นี ้ให้ ได้ ภาพวัน
เก่า ๆ ย้ อนมาให้ เห็นในหัวอีกครัง้ เเละมันก็ทาให้ มีแรงฮึ ด
กลับมาโฟกัสที่งานอีกครัง้
ท้ ายสุด ขอให้ ทกุ คนที่มีความหวัง เเละตังใจอยาก
้
เปลี่ยนเเปลง ขอให้ สาเร็ จตามเป้าหมายสมดังใจ นะคะ...
ล่ามสหว ัฒนธรรม
(Interkultureller Dolmetscher)

ผมชื่อศักดา บัวลอย ทาอาชีพนี ้ มาได้ 10 ปี แล้ ว
ครั บ ก่อนที่ จะมาเป็ นล่าม ผมเคยล้ างจาน เป็ นเด็กเสริ ฟ
ท างานในโรงงานมาก่ อ น ระหว่ า งท างานผมก็ เ รี ยน
ภาษาเยอรมันไปด้ วย เมื่อถึงช่วงที่อยากเปลี่ยนอาชีพ สิ่งที่
ทาให้ คิดว่าเราน่าจะทาอาชีพล่ามได้ เพราะได้ รับ ความ
ช่ วยเหลื อจากล่ ามสมั ครเล่ น แล้ วรู้ สึกทึ่ง ที่เขาช่ วย
เราแปลในสิ่งที่เราไม่ เข้ าใจได้ และผมคิดว่า ผมก็น่าจะ
ทาได้ เหมือนกัน ก็เลยไปปรึกษากับศูนย์แนะนาอาชีพ (BIZ)
ที่ นั่ น เขาก็ ท ดสอบความถนั ด ของผม ด้ วยการท า
แบบสอบถาม สัมภาษณ์ ว่าเรามีความชอบด้ านใด ซึ่งผม
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ชอบด้ านภาษา และการสื่อสาร มีปฏิ สัมพันธ์ กับคน ทาง
ศูนย์แนะนาอาชีพ จึงแนะนาผมเรื่ องการเรี ยนล่าม ซึง่ เขาก็
ให้ ข้อมูลว่าเรี ยนที่ไหน
เ มื่ อ 10 ก ว่ า ปี ที่ แ ล้ ว ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น
ภาษาเยอรมันในการเรี ยนเป็ นล่ามนัน้ อยู่ในระดับ บี 1 (แต่
ขณะนี ้ ต้ องบี 2 และต่อไปต้ องถึงซี 1 ) ผมก็เรี ยนอยู่ 1 ปี
ครึ่ ง และต้ องเก็บชัว่ โมงการเป็ นล่าม 50 ชัว่ โมง จึงสามารถ
สอบ เพื่อรับใบประกาศนียบัตร และทางานได้
ลักษณะงานที่ทา คือ เป็ นงานที่สามคนเห็นหน้ า
คือ ผมคนแปล และผู้ รับ บริ ก าร 2 ฝ่ าย งานที่ ทาส่วน
ใหญ่ จะเป็ น ในเรื่ อ ง การศึก ษา ในโรงเรี ย น แปลให้ แ ม่
เข้ าใจในสิ่ งจาเป็ นในเรื่ องเกี่ ยวกับการเรี ยนการสอนของ
บุตร เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ ด้ านกฏหมาย เรื่ องแยกอยู่
หย่าร้ าง และทางด้ านสาธารณสุข
ผมชอบงานที่ ผมท า เพราะสนุ ก ได้ เห็ น ชี วิ ต ที่
หลากหลาย ภูมิใจในการได้ ทาหน้ าที่เป็ นกระบอกภาษาให้
ผู้รับบริ การ
ความยากในการทางานของผมคือ เรื่ องภาษา
ของผู้ รั บ บริ ก าร เพราะแต่ ล ะคนมี ค วามเข้ า ใจภาษาไม่
เหมื อ นกั น บางคนจากเมื อ งไทยมานาน ความเข้ าใจ
ภาษาไทยไม่มาก เราต้ องหาวิธีพูด ที่เขาจะเข้ าใจได้ ส่วน
คนสวิส มักไม่พูดภาษาเยอรมันที่เป็ นภาษาราชการ เขาจะ
พู ด ภาษาท้ องถิ่ น ซึ่ ง มี ห ลายหลายท้ อ งถิ่ น แต่ เ ราเรี ย น
ภาษาเยอรมันแบบราชการมา และอีกอย่ างที่ยากคือ การ
ที่ต้องแปลให้ กบั คู่กรณีท่ ที ะเลาะกัน ซึง่ เราจะไม่มีจงั หวะ
ในการแปลเลย วิ ธี แ ก้ ปั ญหาคือ ต้ องบอกให้ ห ยุด และ
อธิ บายกฏของการเป็ นล่ามให้ ฟัง แต่เขาก็จะทาตามได้ สกั
พัก ก็จะกลับมาเหมือนเดิม
สาหรั บใครที่สนใจจะมาเป็ นล่ามสองวัฒนธรรม
แบบผม สิ่ ง ที่ ค วรต้ อ งมี คื อ ภาษา การพัฒ นาเทคนิ ค มี
สมาธิสงู ความจาดี มีไหวพริ บ แก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าได้ ดี
คติประจาใจในการทางาน คือ ทาให้ ดีที่สดุ ครับ......

อาชีพพนักงานประกอบสายไฟ
( Mitarbeiterin Kabelkonfektion)
ชื่อ ชลกร อัคเคอร์ มั นน์ ชื่อเล่นว่าแปลงค่ะ ทางานเป็ น
พ นั ก ง า น ป ร ะ ก อ บ
สายไฟ ที่บริ ษัทเอกชน
แห่ ง หนึ่ ง ในเมื อ งอา
เรา งานที่ ทา คือ การ
ประกอบสายไฟ เพื่ อ
ใช้ ใ นห้ อ งผ่ า ตัด ห้ อ ง
ทางานเป็ นห้ องปลอด
เชื อ้ (Steriler Raum)
สาหรั บทาสายไฟชนิด
นี โ้ ดยเฉพาะ และตัว
สายไฟ ก็ต้องใช้ อลั กอฮอล์ เช็ดทาความสะอาดฆ่าเชื อ้ ด้ วย
แปลงต้ องประกอบ ตรวจสอบงานเอง ทุกขัน้ ตอนจนเสร็ จ
ค่ะ เดือนกรกฏาคมนี ้ ก็จะทางานที่นี่ครบ 4 ปี คะ่ ได้ ทางาน
ที่นี่ เพราะมีประสบการณ์ด้านนี ้ 6 ปี จากบริ ษัทเก่า ที่นนั่ เรา
ได้ เ รี ย นรู้ มากมาย และด้ ว ยความที่ แ ปลงเป็ น คนตัง้ ใจ
จริ งจังกับการทางานเกินร้ อย ไม่เคยขาด ไม่เคยลา ถ้ าไม่
เจ็ บ ป่ วยหนัก ก็ จ ะไม่ล าเลย ท าให้ ไ ด้ ร างวัล เหรี ย ญทอง
ติดต่อกัน 4 ปี และได้ รับเลือกให้ ไปอบรมด้ าน การเชื่ อม
สายต่าง ๆ ได้ ใบประกาศนียบัตร เป็ นการอบรมเพียง 1 วัน
แต่ค่าอบรมแพงมาก เป็ นสิ่งที่ทาตัวเองรู้ สกึ ภูมิใจเสมอ แต่
พอทามาได้ สกั พัก รู้ สกึ อิ่มตัวกับงานที่นี่ จึงมองหางานใหม่
และน้ องที่ร้ ู จักกัน บอกว่าที่ ทางานน้ อง ต้ องการพนักงาน
เพิ่ม จึงเป็ นโอกาสของเรามาแล้ ว จึงส่งใบสมัครไป เมื่อเขา
เห็ น ประสบการณ์ ก ารท างานของแปลง ซึ่งตรงกับ ที่ เ ขา
ต้ องการ แปลงคิดว่านี่คือข้ อได้ เปรี ยบ ที่ทาให้ ได้ งานนี ้ค่ะ
อยากจะบอกว่าการที่ได้ งานนี ้ การศึกษา และประวัติการ
ท างานจากเมืองไทย ไม่มีส่วนเลย เพราะเป็ นงานคนละ
อย่ า งกั น ที่ เ มื อ งไทยเคยท าเกี่ ย วกั บ การน าเข้ าสิ น ค้ า
ประเภทเสื ้อผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า นา้ หอม ของตกแต่งบ้ าน
จากต่างประเทศค่ะ เมื่อมาอยู่สวิตเซอร์ แลนด์ จึงเหมือนเริ่ ม
จากศู น ย์ เราต้ องเริ่ มใหม่ ห มด ตั ง้ แต่ เ รื่ องภาษา
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เพราะฉะนัน้ งานอะไรที่ทาได้ แปลงก็จะลอง ไม่เคยก็ต้อง
เคย ไม่ลองเราก็ไม่ร้ ู โชคดีที่มีโอกาสได้ ลอง และทาได้ จึง
ทางานสายนี ้มาตลอด
แปลงรู้ สึกมีความสุข และสนุกกับงาน เพราะมีอะไรใหม่ๆ
ให้ เห็นทุกวัน ถึงแม้ จะมีปัญหาบ้ าง ก็เป็ นเรื่ องธรรมดาของ
ทุกงาน การทางานของแปลง เป็ นการทางานเป็ นที ม ซึ่ง
เพื่ อนร่ วมงานส่วนใหญ่ เป็ นชาวต่างชาติเหมือนเรา การ
สื่อสารเป็ นสิ่งจาเป็ น เราสื่อสารกันด้ วยภาษาเยอรมัน เวลา
มีปัญหาเราก็ปรึ กษากัน สามารถแสดงความเห็น ในการ
แก้ ปัญหานัน้ ๆ และเราก็ผ่านมาได้ ด้ วยว่าภาษาเป็ น สิ่ ง
สาคัญ ทุกวันนี ้แปลงยังไปเรี ยนภาษาเยอรมันอยู่เลยค่ะ
แปลง มีคติประจาใจในการทางาน นัน่ คือ “สู้ อดทน มีวินยั
จริ งจั ง ตั ง้ ใจ ท าให้ เต็ ม ที่ ให้ งานออกมาดี ที่ สุ ด ” ที่
สวิ ต เซอร์ แ ลนด์ ค่ า ตอบแทนสูง มาก เราก็ ต้ อ งท าเต็มที่
เพื่อให้ ผลงานออกมาดี สมกันใช่ไหมค่ะ ...
พ ย า บ า ล บ้ า น พั ก ค น ช ร า
(Pflegefachfrau)
ชื่อ ร้ อยตารวจเอกหญิง พัชริ นทร์ ซัฟเฟอร์ อายุ 45 ปี
อ า ศั ย อ ยู่ ที่ ห มู่ บ้ า น
Bedano ใ ก ล้ กั บ
เมื อ งลู ก าโน่ ในคั น
โตนทิ ชิ โ น่ ใช้ ภาษา
อิ ต าเลี่ ย นเป็ นภาษา
ท้ อ งถิ่ น จบการศึก ษา
พยาบาลศาตรบัณ ฑิ ต
เกี ยรตินิยมอันดับหนึ่ง
จากวิทยาลัยพยาบาล
ตารวจ สถาบันสมทบจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เคยทางาน
อยู่ห้ องผ่ าตัด กระดูก โรงพยาบาลตารวจประมาณ 10 ปี
ตอนมาอยู่ที่นี่ใหม่ ๆ ไม่ร้ ู ภาษาอิตาเลี่ยนเลย รู้ สึกเหมือน
ตัวเองมืดแปดด้ าน เลยบอกตัวเองว่าต้ องเริ่ มจากการเรี ยน
ภาษา และในขณะเดียวกัน ก็ค่อย ๆ เตรี ยมเอกสารต่าง ๆ
เพื่ อส่งไปเที ยบวุฒิพยาบาลกับ สภากาชาดสวิส ระหว่าง

เรี ยนภาษาก็ทาหน้ าที่ภรรยาและแม่ไปพร้ อม ๆ กัน เรี ยน
ภาษาได้ หนึง่ ปี ก็สอบผ่าน ภาษาอิตาเลี่ยนระดับ B2 ตามที่
สภากาชาดสวิสกาหนด แล้ วสภากาชาดสวิส ก็แจ้ งว่าถ้ าจะ
ปรั บ วุฒิ จ ากเมืองไทย ให้ เที ย บเท่ ากับ พยาบาลที่ นี่ ต้ อง
เรี ยนทฤษฎีเพิ่มประมาณ 240 ชัว่ โมง หลังจากนันจะเลื
้
อก
สอบเพื่อเอาวุฒิพยาบาล หรื อจะเลือกฝึ กงานที่โรงพยาบาล
หรื อบ้ านพักคนชราอีก 6 เดือนก็ได้ โดยส่วนตัวแล้ ว คิดว่า
ถ้ าเลือกที่จะสอบแล้ วสอบผ่าน ได้ วฒ
ุ ิพยาบาลมาอยู่ในมือ
แล้ วไปสมัครงาน ทางโรงพยาบาลจะคาดหวังว่า เราต้ อง
ทางานได้ เหมือนพยาบาลชาวสวิสทัว่ ไป เนื่องจากตัวเองไม่
เคยทางานที่นี่ น่าจะเป็ นเรื่ องยากมาก ทังทางด้
้
านภาษาที่
ยังไม่แข็งแรงและไม่ร้ ู แม้ กระทั่งระบบการทางานของที่นี่
ด้ วยเหตุนีจ้ ึงตัดสินใจเลือกฝึ กงาน อย่างน้ อยที่ทางาน
จะได้ ปฏิบตั ิกบั เรา เหมือนนักศึกษาฝึ กงานคนหนึง่ ที่เข้ ามา
เรี ยนรู้ การทางานที่นนั่ หลังจากนันก็
้ เริ่ มต้ น หาที่ฝึกงานโดย
การส่งจดหมายไปตามโรงพยาบาล และบ้ านพักคนชรา
ต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ จะบอกว่าไม่มีตาแหน่ งว่าง รอจนท้ อ
และถอดใจ ไม่ใช่เรื่ องง่ายเลย ที่จะมีใครรับเราเข้ าฝึ กงาน
และแล้ วเราก็ได้ รับจดหมายตอบรับการฝึ กงานจากบ้ านพัก
คนชราแห่งหนึง่ นัดสัมภาษณ์ และรับเราเข้ าฝึ กงานในที่สดุ
วั นแรกของการฝึ กงานตื่นเต้ นมาก ไปถึงที่ ทางานแต่
เช้ าตรู่ ก่อนเวลาเกื อบชั่วโมง เพื่ อนร่ วมงานมีท่าทางเป็ น
มิตรดี ค่อยเบาใจไประดับหนึง่ แต่เรื่ องภาษานะสิ ฟั งรู้ เรื่ อง
บ้ างไม่ ร้ ู เรื่ องบ้ าง ศั พ ท์ ท างการแพทย์ ก็ ใ ช้ เป็ นภาษา
อิตาเลี่ยนหมด ทีนี ้ก็บอกกับตัวเองว่า ต้ องสังเกตุและจดจา
ว่าเขาทางานกันอย่างไรบ้ าง ต้ องจดทุกอย่างและที่สาคัญ
ถ้ าไม่ร้ ู ไม่เข้ าใจให้ ถาม แต่วา่ จะให้ ถามไปซะทุกเรื่ องก็คงไม่
ดีนัก ต้ องรั กษาภาพพจน์ ของพยาบาลไทยไว้ บ้าง ในที่สุด
การฝึ กงานก็ผ่านไปด้ วยดี การประเมินผลเป็ นที่น่าพอใจ
เพื่อนร่ วมงานให้ เกียรติ สอนงานด้ วยความเต็มใจ ทาให้ เรา
รู้ สกึ ได้ ว่าเราเป็ นส่วนหนึ่งของทีมการทางาน แม้ ว่าเราจะมี
จุ ดอ่ อนเรื่ องภาษา แต่ทุกคนเข้ าใจ ให้ กาลังใจและบอก
กับเราว่า ถ้ าพวกเขาต้ องพูดภาษาไทย คงทาได้ ไม่ดีเท่ากับ
เราที่พดู ภาษาอิตาเลียนของพวกเขา
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ระหว่างฝึ กงานหัวหน้ าพยาบาลบอกกับเราว่า ให้ ฝึกงาน
อย่างสบายใจ เพราะทุกอย่างจะเป็ นไปในทิศทางที่ดี และ
ในที่ สุด ผู้ อ านวยการก็ เ รี ย กไปพบ บอกว่ า จะรั บ เราเข้ า
ทางานต่อที่นี่เลย หลังจากนัน้ เราก็ได้ ทางานเป็ นพยาบาล
ประจาที่นี่ พร้ อมกับได้ รับหนังสือรั บรองวุฒิพยาบาลจาก
สภากาชาดสวิส
จากวันนันถึ
้ งวันนี ้ก็ทางานในตาแหน่ งพยาบาลที่
บ้ า นพั ก คนชราแห่ ง นี ม้ า 6 ปี เป็ น ที่ ย อมรั บ ของเพื่ อน
ร่ วมงาน มีความสุขในการทางาน และคิดว่าตัวเองก็เป็ น
พยาบาลไทยที่ มี ศัก ยภาพคนหนึ่ ง ส าหรั บ คติ ข องการ
ทางานนัน้ เราเชื่อว่า คนขยัน ตังใจท
้ างาน ซื่อสัตย์และรัก
ในวิชาชีพ มีน ้าใจกับเพื่อนร่ วมงาน สามารถทางานที่ไหนก็
ได้ โดยไม่มีปัญหา เหมือนครัง้ หนึง่ มีคนเคยพูดกับเราว่า ไม่
สาคัญหรอกว่ าฉั นทางานที่ไหน แต่ สาคัญที่ว่าฉั นได้
ทางานกับเธอหรื อเปล่ า ฟั งแล้ วก็เหมือนน ้าหล่อเลี ้ยงใจ
และเพิ่ มพลัง ในการท างานมากขึน้ และอีก ครั ง้ ที่ เรารู้ สึก
ปลื ม้ มากคื อ หัวหน้ าตึก ได้ เขี ย นการ์ ดที่ แ ปลเป็ นไทยว่า
ขอบคุ ณ ส าหรั บ ความร่ ว มมื อ ในการท างานที่ เ ป็ นมื อ
อาชีพ ในชี วิตของเขาไม่คิดว่าจะเจอผู้ร่วมงานแบบเราที่
ขยัน และมี น า้ ใจอย่ า งนี ้ และนี่ ก็ คื อ หนึ่ ง ก าลัง ใจในการ
ทางาน
ตอนนี ร้ ้ ู สึ ก ว่ า ตัว เองมี ค วามมั่น คงในชี วิ ต และ
สามารถจะใช้ ชีวิตอยู่ได้ โดยไม่ต้องพึง่ พาใคร วันหนึง่ ถ้ าเกิด
อะไรขึ ้นกับชีวิต สามีอาจจะไม่รักเราแล้ ว หรื อมีอนั ต้ องจาก
ลากัน เราก็สามารถดูแลลูก ๆ ได้ ด้วยตัวเราเอง การที่ จะ
ผ่านพ้ นช่วงชีวิตนี ้ไปได้ สิ่งแรกที่ต้องมีคือ ความตัง้ ใจที่
แน่ วแน่ ต้ อ งมี เ ป้ า หมายของชี วิ ต ทัง้ ของตัวเองและ
ครอบครัว หลังจากนันต้
้ องลงมือทา มีบางคน รวมทังตั
้ วเอง
เคยรู้ สึกท้ อแท้ สิ ้นหวังทัง้ ๆ ที่ยังไม่เริ่ มต้ น ฉะนัน้ ขอให้ ทุก
คนเชื่ อว่า ไม่มีอะไรที่ เราทาไม่ได้ ถ้าเราตัง้ ใจและมีความ
พยายาม
ถ้ าใครอยากได้ คาปรึกษาและคาแนะนาที่สามารถ
เป็ นประโยชน์ได้ ยินดีนะคะ ขอเป็ นหนึง่ กาลังใจให้ ทกุ คน สู่
อาชีพในฝั นนะคะ สู้ ๆ ค่ะ...

พ นั ก ง า น ดู แ ล ห้ อ ง พั กใ นโ ร ง แ ร ม
(Zimmermädchen)
ชื่ อนวลจันทร์ ธาตุ วิสัย -ฟอยส์ อยู่ที่นี่และทางานเป็ น
พ นั ก ง า น ดู แ ล
ห้ องพักในโรงแรม
ซิ ล เบอร์ ฮ อร์ น ที่
เลาเทอบรุ น เน่ น
(Lauterbrunnen)
มาได้ 9 ปี แล้ วค่ะ
ต อ น ม า อ ยู่ ที่ นี่
ใหม่ ๆ เป็ นคนอยู่
เ ฉ ย ๆ ไ ม่ เ ป็ น
พอดีสามีทางานการรถไฟ เขาเป็ นลูกค้ าประจาของโรงแรม
นี ้ สามีจึงถามเจ้ าของโรงแรมให้ ว่ามีงานอะไรให้ ภรรยาทา
ได้ บ้ าง เจ้ าของโรงแรม จึ ง ให้ ไปลองท างานดู โดยช่ ว ง
อาทิ ต ย์ แ รก ให้ ต ามดูก ารท างานของพนัก งานเก่ า แล้ ว
ต่อมาก็ปล่อยให้ เราทาคนเดียว แต่เขาก็จะเข้ ามาตรวจสอบ
ว่าเราทางานเป็ นอย่างไร และสอบถามกับพนักงานที่ทาใน
แผนกเดียวกันด้ วย พอผ่านไปประมาณเดือนกว่า ๆ เราก็ทา
สัญญาทางาน ในอัตรา 80 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นการทางานราย
ชัว่ โมง งานที่ทา คือ ดูแลทาความสะอาดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
กับ การเข้ า พัก ของแขก เช่ น ห้ อ งนอน ห้ อ งนั่ง เล่ น ห้ อ ง
อาบน า้ ห้ องส้ วม จัดการความเรี ย บร้ อยภายในห้ องพัก
รวมทัง้ ทางเดินหน้ าห้ องพัก ท ามาได้ 2 ปี ก็ ไ ด้ ไ ปทางาน
ตรงฝ่ ายจัดบุฟเฟ่ อาหารเช้ า บางทีก็เสริ ฟ เพราะช่วงนัน้ มี
พนักงานป่ วย จึงใช้ วิธีดงึ พนักงานจากแผนกอื่นมาใช้ ด้ วย
ความที่ตวั เองเป็ นคนอยากรู้ อยากลอง เจ้ านายถามหรื อจะ
ให้ ทาอะไร ก็จะลองทาหมด ไม่มีการบอกว่า ทาไม่ได้ ถึงแม้
ไม่เคยทา ก็จะลองทา ถ้ าเขาจะสอน หรื อบอกว่าต้ องท า
อย่างไร เดี๋ยวนี จ้ ึงช่วยทาหน้ าที่ ได้ หลายอย่าง ตัง้ แต่เป็ น
พนัก งานเก็ บ เงิ น ช่ วยฝ่ ายต้ อนรั บ แขก พาแขกไปที่ ห้ อง
อธิบายว่าอะไรอยู่ตรงไหน ใช้ อย่างไร
มีความสุข กับงานที่ ทา เพราะเป็ นคนไม่เรื่ องมาก ง่ าย ๆ
ทางานแบบไม่มีข้อแม้ ทาอะไรก็ได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็ง่าย
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เพื่อนร่ วมงานเป็ นชาวโปรตุเกส สเปน สวิ ส เราไม่ไปว่าใคร
ทาหน้ าที่ของเราให้ ดี ถึงแม้ บางคนจะบ่น ว่าเราทางานช้ า
พอเขาทางานช้ า เราก็ปล่อยเขา ไม่ไปต่ อว่าเขา ว่าเธอก็ทา
ช้ า คิดเพียงว่าเรามีความสุข เจ้ านายมีความสุขกับงานของ
เรา จ่ายเงินเราครบและตรงตามเวลาก็พอ คนอื่นก็เป็ นเรื่ อง
ของเขา ไม่เข้ าไปยุ่ง
การเคยท างานเป็ นผู้ ช่ ว ยทั น ตแพทย์ ท่ ี เ มื อ งไทย มี
ส่วนมากในการทางานที่ นี่ เพราะเป็ นส่วนหนึ่งที่ ทาให้ เรา
เป็ นคนใฝ่ ร้ ู เคยชินกับการทางานเยอะ และยุ่ง รู้ จกั คิด และ
วางแผนขัน้ ตอนในการทางาน เพราะบางวันมีพนักงาน 3
คน รั บผิดชอบคนละ 4 ห้ อง ให้ งานเสร็ จภายในเวลากี่โมง
การวางแผน การทางานให้ เสร็ จทันเวลามีความสาคัญ และ
รู้ ว่าเราจะผ่อนแรงกับงานหนัก เช่นการปูเตียงอย่างไร ให้
หลังอยู่กบั เราได้ นาน ๆ ไม่เจ็บด้ วยเวลาอันรวดเร็ ว เพราะที่
นอนที่นี่คอ่ นข้ างหนัก แล้ วเราต้ องยกปูเตียงคนเดียว
ปั ญหาในที่ ท างาน ก็ มีบ้ าง เช่ น เรื่ องการเอาเปรี ย บกัน
เพราะเราทางานเป็ นทีม พอใครทางานไม่เสร็ จ เพราะทาช้ า
หรื อไม่ใส่ใจในงาน คนที่ทาเสร็ จก่อน ก็ต้องไปช่วย เพื่อให้
งานเสร็ จ คนที่เป็ นตัวปั ญหา คือคนที่ทางานมีค่าจ้ างราย
เดือน พวกนี ้คงคิดว่าทาช้ าทาเร็ ว ก็ได้ เงินเดือน อีกอย่างคือ
เพื่ อนร่ วมงานชอบคุยกันด้ วยภาษาของพวกเขา ไม่ว่าจะ
เป็ นภาษาสเปน หรื อโปรตุเกส เราไม่เข้ าใจ และบางทีก็คยุ
เสียงดัง ทาให้ ราคาญมากกว่า
คติในการทางาน คือ ทางานให้ เต็มที่ ให้ เขายอมรับ และ
รู้ สกึ เสียดายเมื่อเราต้ องจากเขาไป
สิ่งที่อยากฝากกับเพื่อนพี่น้องคนไทย ที่อยากมีงานทา
คื อ อย่ า ตัง้ ข้ อ แม้ ม าก เช่ น งานหนัก ไป ยากไป หรื อ ต่ า
เกินไป และขอบอกว่า ถ้ าจะทางาน การไม่ได้ ภาษาของที่นี่
ไม่ได้ เป็ นอุปสรรคที่ ใหญ่ โตอะไร ตัว เองรู้ สึกภูมิใจ และมี
คุณค่าที่มีรายได้ เป็ นของตัวเอง สามารถช่วยเหลือเจือจุน
ญาติพี่น้องที่เมืองไทย มีเงินส่วนตัวใช้ ในสิ่งที่เราอยากได้
และก็นาเงินที่ได้ จากการทางาน ไปเรี ยนภาษาเพิ่มเติมได้
ด้ วย ถึงแม้ จะยังไม่เก่ง แต่ก็พดู คุยกับใครเขารู้ เรื่ องค่ะ....

ผู บ
้ ริบาลผู ส
้ ู งอายุ (Pflegehelferin)
ชื่อพรพิมล กุลบุตร-ไม้ สเตอร์

จบปริ ญ ญาตรี คณะศิล ปศาสตร์ สาขาวิ ช าการจัด การ
ทัว่ ไป มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา มีประสบการณ์การ
ทางานบัญชีมา 15 ปี จากเมืองไทย ก็ไม่คาดคิดว่าจะได้ มา
อยู่ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นเพราะบุพเพสันนิวาสจึงได้
พบรั ก และแต่งงานกับนักปั่ นจักรยานอาชี พที่เพิ่ งกลับ มา
จากการปั่ นจักรยานรอบโลก
ชีวิตการทางาน เมื่อก่อนใช้ ชื่อว่า Altersheim Muri Bern
และเปลี่ยนเป็ นชื่อ Alterzentrum Alenia เข้ ามาทางานที่นี่
ได้ เพราะแม่ของแฟนทางานอยู่ที่ นี่ และบ้ านพักของเรา อยู่
ติดกับที่ทางานของแม่ ก็เลยเดินไปสอบถามขอทางาน ตอน
นั ้น คิ ด แ ค่ ว่ า ต้ อ ง ก า ร เ รี ย น รู้ ภ า ษ า เ ย อ ร มั น แ ล ะ
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของชาวสวิส เริ่ มทางานที่ นี่ครั ง้
แรก 1 มีนาคม 2003 จนถึงปั จจุบนั ทางานที่นี่มาแล้ ว15 ปี
ทางาน 80 % คือ ดูแลคนชรา หน้ าที่จะเปลี่ยนแปลงทุกวัน
แล้ วแต่เราจะได้ รับมอบหมายให้ ทาอะไร เช่นวันจันทร์ กับ
วันพฤหัสบดีนาเสื ้อผ้ าที่ซกั จากรถที่ เค้ าเอามาส่ง ส่งตาม
ห้ องพัก วันอังคารอาบนา้ ตามตาราง สาหรั บผู้สูงอายุที่ไม่
สามารถท าเองได้ เก็ บ ที่ ห ลับ ที่ น อน หรื อปลุก ตื่น เช้ า ชั่ง
น ้าหนัก ช่วยเช็ดตัว เช็ดหน้ า ช่วงเวลา14-15.30 น.ของทุก
วัน จัดทาน ้าชาไว้ ให้ หรื อถ้ าใครต้ องการดื่มในห้ องพัก ก็ชง
ไปให้ และช่วยเหลือเพื่อนร่ วมงาน ถ้ าเขาไม่เสร็ จ หรื อมีงาน
เยอะ ช่วยห้ องอาหารเสริ ฟ ป้อนอาหาร ถ้ าวันไหนอากาศดี
พาเดินเล่น ฯลฯ
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วุ ฒิก ารศึ ก ษาจากไทย ไม่ไ ด้ มีส่วนให้ ไ ด้ งานนี ้ แต่ก าร
เรี ยนภาษาในสวิตเซอร์ แลนด์มีสว่ นให้ ได้ งานนี ้มาก ๆเพราะ
คิดเสมอว่าถ้ าเราได้ ภาษา จะทาให้ เราได้ งานเสมอยอมรั บ
นะคะเมื่อต้ องมาใช้ ชีวิตในต่างแดน ต้ องปรั บตัวและต้ อง
เรี ยนรู้ ในความแตกต่างของความเป็ นอยู่มากมายบางครัง้
ทาให้ นา้ ตาไหล บางครั ง้ ทาให้ ฉันหัวเราะ บางครั ง้ ก็เหงา
คิดถึงบ้ านเกิ ด พ่อแม่ญาติพี่น้อง และสิ่ งที่ ประทับใจ คือ
ความรักของสามี ที่มีให้ คอยเป็ นกาลังใจเวลามีปัญหาจาก
ที่ทางาน อยากบอกว่า ภาษาท้ องถิ่นและภาษาเยอรมัน เรา
ต้ องเรี ยนรู้ เราถึงจะอยู่ได้ อย่างมีคุณภาพและทางานก้ าว
ผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ได้ ดี
เหตุจูงใจให้ ทางานนี ้ คือ เราได้ เห็นชีวิตบันปลายไม้
้
ใกล้
ฝั่ งของผู้คนซึ่งอาศัยอยู่บ้านพักคนชรา บางคนมีลูกหลาน
มาเยี่ ยมทุกวัน บางคนไม่มีใครมาเยี่ ยมเลย บางคนสามี
ภรรยาตายจากกัน คนอยู่เป็ นทุกข์ เศร้ าใจเสียใจหรื อบาง
คนนอนรอวัน ตาย ด้ วยโรคภัย ไข้ เจ็ บ กับ คนชราเราต้ อง
เข้ าใจ และเอาใจใส่ เหมือนกับเรารักพ่อแม่เราแบบไหนเรา
เอาความรั กนัน้ ให้ เขา เราก็จะได้ รับตอบกลับมาเขาสัมผัส
ได้ หัว หน้ า เคยพูด เสมอว่ า เห็ น สิ่ ง ที่ ฉัน ท าให้ ค นชรามัน
ออกมาจากความรู้ สกึ ข้ างใน คนแถบยุโรป มีน้อยที่จะอ่อน
น้ อมอ่อนโยน เหมือนคนไทย
เพราะชีวิต คือการต่ อสู้ จงเป็ นอยู่ด้วยความอดทน ฉัน
อยากเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ช่ ว ยท าให้ คนชราที่ นี่ มี ค วามสุ ข มี
รอยยิ ม้ เหมื อ นกับ ที่ เ ขาพู ด เสมอว่ า ฉั น เป็ น ดอกไม้ บ าน
สะพรั่ง จะเหนื่อยแค่ไหนรอยยิ ้มพิมพ์ใจ ส่งให้ เสมอเพราะ
ฉันมาจากสยามเมืองยิ ้ม
คติประจาใจ : จงทาดีแต่อย่าเด่นจะเป็ นภัย ไม่มีใคร เค้ า
อยากเห็นเราเด่นเกิน จงอ่อนน้ อมแต่มิใช่อ่อนแอ อย่านอน
ตื่ น สายอย่ าอายทากิ น อย่ ามิ่น เงิ น น้ อย อย่ าคอยวาสนา
ก้ า วที ล ะนิ ด ชี วิ ต จะไม่ พ ลาด อย่ า ลื ม ตัว จะมัว หมองจง
ภูมิใจในสิ่งที่ตนมี และอยู่อย่างพอเพียงค่ะ…..

นักวิเคราะห ์และออกแบบระบบ
ชื่ อ ป ณิ ธี ด อเ ด อแ ล ร์
ทางานที่บ ริ ษั ท Services
industriels de Genève
(SIG) แผนก SIG Telecom
(SIG เป็ นบริ ษัทที่ให้ บริ การ
ไฟฟ้า นา้ ประปา แก๊ ซ และ
ให้ เช่ า สายใยแก้ วน าแสง
(Fiber Optics) ข อ ง รั ฐ เ จ นี ว า )
จบปริ ญ ญาตรี คณะวิ ท ยาศาสตร์ ภาควิ ช าวิ ท ยาการ
คอมพิ ว เตอร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ และปริ ญ ญาโท
Master of Computer Science, University of Ottawa,
Canada
ลั ก ษณะงานที่ ท า คือ รั บ ผิ ดชอบดูแ ลระบบที่ ใช้ จัดการ
กระบวนการให้ เช่าสาย fiber optics และระบบอัตโนมัติที่
เกี่ ยวข้ อง ตลอดจนปรั บแต่งระบบ (customization) ตาม
ความต้ องการของลูกค้ าภายในองค์กรและภายนอกองค์กร
หางานอย่ างไร เริ่ มมาอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์เมื่อปี
ค.ศ. 2009 ช่ ว งปี แรกก็ เ รี ยนภาษาฝรั่ ง เศสหลั ก สู ต ร
intensive ประมาณ 10 เดือน จากนันก็
้ สอบ TCF (Test de
connaissance du français) เพื่ อวัดระดับ ความสามารถ
ด้ านการใช้ ภาษาฝรั่งเศส ตอนนันสอบได้
้
ระดับ B2 ค่ะ ด้ วย
ความเป็ นคนที่ไม่ค่อยมีทกั ษะด้ านการเรี ยนภาษาต่างด้ าว
เลย ไม่ว่าจะเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อ ภาษาฝรั่ งเศส ดังนัน้
ในช่ ว งระยะเวลา 10 เดื อ นนัน้ พยายามตัง้ ใจเรี ย นและ
ทุ่มเทมาก ๆ ทาการบ้ าน ท่องศัพท์ พยายามดูทีวีช่องภาษา
ฝรั่ ง เศส และไม่ เ คยโดดเรี ย นถ้ าไม่ มี เ หตุ จ าเป็ น จริ ง ๆ
เพราะว่าค่าเรี ยนแพงมากคะ หลังจากเรี ยนเสร็ จก็มาทา CV
ใหม่ และแนบผลสอบ TCF ไปกับเอกสารสมัครงาน และ
สมัครไปตามบริ ษัท ต่าง ๆ ตามเว็บไซต์จดั หางาน แต่ทงนี
ั้ ้
ทัง้ นัน้ Connection เป็ นสิ่งสาคัญมาก ๆ ในการได้ งานค่ะ
ตัวเองโชคดี เพราะว่า บริ ษัทที่เพื่อนสามีทางานอยู่ ต้ องการ
คนมาท างานเร่ ง ด่ ว น ณ ขณะนั น้ เพราะว่ า บริ ษั ท เพิ่ ง
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ประมูลโครงการใหม่ได้ และต้ องเริ่ มโปรเจคเลย ก็เลยสมัคร
และก็ได้ เริ่ มงานแรกที่ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์เลยคะ
ปั ญหาและอุปสรรคอันดับแรกของพวกเราเลย คือ เรื่ อง
การใช้ ภาษา ช่วงแรก ๆ บางที เราฟั งไม่คอ่ ยเข้ าใจหรื ออ่าน
อีเมลจากเพื่อนร่ วมงาน หรื อเจ้ านายไม่เข้ าใจ ต้ องกล้ าถาม
ให้ เขาอธิบาย คนสวิสโดยทัว่ ไป จะมีความเข้ าอกเข้ าใจใน
จุดนี ้ดี เพราะว่าเวลาที่เขาสื่อสารกันเอง เช่นคนในเจนีวาใช้
ภาษาฝรั่ ง เศส กั บ คนซู ริ ค ใช้ ภาษาเยอรมั น (หรื อ สวิ ส
เยอรมัน) เขาก็ยงั ต้ องใช้ ความพยายามในการสื่อสารกันเอง
เลยค่ะ หรื อเรื่ องที่เราไม่มีความรู้ ต้ องกล้ าถาม และไม่ อาย
ที่จะบอกว่ า เราไม่ ร้ ู นะ ปั ญหาอีกอย่างหนึง่ คือ วัฒนธรรม
การทางานที่ต่างกันของคนไทยและคนสวิส คือที่เมืองไทย
เรารั บราชการมาก่อน เวลานายสัง่ งานมา เราก็จะไม่กล้ า
แย้ ง แต่ที่นี่เจ้ านายจะชอบมาก เวลาเราแสดงความคิดเห็น
ขัดแย้ งกับที่เขาสัง่ มาแบบมีเหตุผล และอ่อนน้ อมถ่อมตน
ทั ง้ นี อ้ าจใช้ ไม่ ไ ด้ กั บ ทุ ก คนนะคะ ต้ อ งพยายามสั ง เกตุ
เจ้ านายเราด้ วยว่า พื น้ ฐานธรรมชาติเขาเป็ นคนแบบไหน
เ ร า ค ว ร จ ะ ใ ช้ วิ ธี ใ ด ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร กั บ เ ข า ดี
คติในการทางาน : ได้ คตินี ้มีจากการอ่านหนังสือเล่มหนึง่
คือ เวลาที่เกิดปั ญหาขึ ้น ให้ เราตังสติ
้ ก่อนว่า มันเป็ นปั ญหา
จริ ง ๆ หรื อ เป็ นเพียงความไม่สะดวกเล็ก ๆ น้ อย ๆ ถ้ าเป็ น
อย่ างหลัง ก็ แ ก้ ไ ด้ ง่าย หรื อว่า ถ้ าเป็ น ปั ญ หาจริ ง ๆ เราก็
พยายามแก้ ปั ญ หาไป แต่ถ้ าพยายามเต็มที่ แ ล้ ว และมัน
เหนือการควบคุมของเรา ก็ต้องทาใจปล่อยให้ มนั ผ่านไปคะ
อ ย า ก ฝ า ก ไ ว้ ส า ห รั บ ค น ที่ ก า ลั ง ห า ง า น ท า
นะคะ ขอแนะนาให้ ไปเรี ยนภาษาเพิ่ มเติมคะ หรื อสาหรั บ
คนที่มีความสามารถด้ านภาษาดีแล้ ว ก็แนะนาให้ ไปสอบ
วัดระดับไว้ เพื่อใช้ ประกอบการสมัครงาน ระหว่างรองาน ก็
อย่ า เครี ย ดมาก ใช้ เวลาไปกั บ การพั ฒ นาทั ก ษะต่ า ง ๆ
เพิ่ มขึน้ และพยายามรู้ จักคนที่ อยู่ในสายงานเดียวกับเรา
เพราะบางทีการได้ งานก็มาจากคนเหล่านี ้ หรื อจะไปทางาน
อาสาสมัครต่าง ๆ เพื่อฝึ กภาษาและรู้ จกั คนเพิ่มขึ ้น…..
ลาดวนหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าเพื่อนสมาชิก จะได้ รับประโยชน์
จากเรื่ องราวการทางานของเพื่อนชาวไทยของเรานะคะ

ถามมา ตอบไป
โดย พี่หญิงไทย
ถาม: ลูก ชายมี สูติ
บัตรไทย แต่ไม่ได้ แจ้ ง
เข้ าทะเบียนบ้ านไทย
ขณะนี ้ อายุ 19 ปี
(ศึกษามหาวิท ยาลัย
ที่ ป ร ะ เ ท ศ
ส วิ ต เ ซ อ ร์ แ ล น ด์ )
อยาก ทาให้ ถกู ต้ อง มีขนตอนอย่
ั้
างไร
ตอบ: ให้ คุณนาสูติบัตรไทยนัน้ ไปแจ้ งเข้ าทะเบียนบ้ าน
(ในเมืองไทย) ณ อาเภอที่คณ
ุ มีชื่ออยู่ หรื อเข้ าทะเบียนบ้ าน
ใด ซึง่ เจ้ าบ้ านเขาอนุญาต เมื่อได้ แจ้ งเข้ าทะเบียนบ้ านแล้ ว
ลู ก ของคุ ณ สามารถขอท าบั ต รประชาชน (กฏหมาย
กาหนดให้ ประชาชนไทย ทาบัตรประชาชนได้ ตัง้ แต่อายุ
ครบ 7 ปี ) ได้ เลขประจาตัว 13 หลัก บัตรประชาชนนันถื
้ อว่า
สาคัญ เพื่ อใช้ ในการติดต่อราชการ ติดต่อหน่วยงานและ
ธุรกิจ ทุกสาขา กับใช้ ทาธุรกรรมทุกประเภท

ถาม: ลูกชายเป็ นทหารที่สวิตเซอร์ แลนด์แล้ ว ต้ องไปเป็ น
ท ห า ร ที่ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ห รื อ ไ ม่
ตอบ: ลูก จะไม่ได้ รั บการยกเว้ น นั่น คื อ ต้ อ งไปรั บการ
เกณฑ์ ท หารที่ ป ระเทศไทยด้ วย ตามพระราชบัญ ญั ติ รั บ
ราชการทหาร พ.ศ. 2497 ได้ กาหนดไว้ ว่า ชายที่มีสญ
ั ชาติ
เป็ นไทยตามกฎหมาย มีหน้ าที่รับราชการทหารด้ วยตนเอง
ทุกคน
ถาม: คาว่า “ทหารกองเกิน” มีความหมายอย่างไร

ตอบ: เมื่อมีอายุครบ 17 ปี บริบรู ณ์ ย่างเข้ า 18 ปี และยัง
ไม่ถงึ 30 ปี บริ บรู ณ์ เป็ นผู้อยู่ในระหว่างที่จะต้ องเข้ ารับ
ราชการทหารกองประจาการ จึงต้ องไปแสดงตนเพื่อ
ลงบัญชีเป็ นทหารกองเกิน ภายในปี พทุ ธศักราชนัน้ ผู้ที่
ไม่สามารถไปลงบัญชีทหารกองเกินด้ วยตนเองได้ ต้ องให้
บุคคลซึง่ บรรลุนิติภาวะและเชื่อถือได้ ไปแจ้ งแทน ถ้ าไม่มีผ้ ู
ไปแจ้ งลงทะเบียนทหารกองเกินภายในกาหนด ถือว่าผู้นนั ้
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หลีกเลี่ยงขัดขืนไม่มาลงบัญชีทหารกองเกิน จะต้ องระวาง
โทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 300 บาท หรื อ
ทังจ
้ าทังปรั
้ บ
การนับอายุ และการขึน้ บัญชี อ่านรายละเอียดใน
บทความ การเกณฑ์ทหาร ในวารสารฉบับนี ้

ถาม: การขอผ่ อ นผัน การรั บ เลื อก หรื อ รั บ เกณฑ์ ทหาร
ก ร ณี ยั ง เ รี ย น ห นั ง สื อ มี วิ ธี ก า ร อ ย่ า ง ไ ร
ตอบ: วิธีการขอผ่อนผันดังที่กล่าวแล้ วในฉบับนี ้ เรื่องการ
เกณฑ์ ทหาร (ในหมายเหตุ 3) ซึ่งนั่นคือ ลูกของคุณได้
ขึ ้นบัญชีทหารกองเกินแล้ ว (เมื่ออายุครบ 17 ปี ย่าง 18 ปี )
(รับใบ สด. 9) และรับหมายเกณฑ์แล้ ว (เมื่ออายุครบ 20 ปี
ย่าง 21 ปี ) (ได้ รับใน สด. 35) ซึ่งเป็ นใบแจ้ งวันที่ต้องไปรับ
คัดเลือก ถ้ าต้ องการขอผ่อนผัน ให้ ดาเนินการล่วงหน้ า ก่อน
จะถึ ง วั น ที่ รั บ คั ด เลื อ ก (ปกติ มี ก ารคั ด เลื อ ก ในเดื อ น
เมษายน) โดยน าเอกสารยื่ น แก่ สัส ดี ซึ่งเอกสารนัน้ ๆจะ
ได้ รับการพิ จารณา และส่งต่อขออนุมัติ จากผู้ว่าราชการ
จังหวัด

ถ า ม : ผ่ อ น ผั น ไ ด้ น า น เ ท่ า ไ ร
ตอบ: จนกว่าจะจบหลักสูตร ไม่เกินปริ ญญาตรี แล้ วลูกก็
สามารถจะเรี ยนปริ ญญาตรี ได้ อีก หลายๆสาขา แล้ วก็ขอ
ผ่อนผันไปยาวไปอีก สาหรับคนไทยที่ศกึ ษาในต่างประเทศ
สามารถยื่ นเอกสารขอผ่อนผันได้ นานตามระยะเวลาของ
หลักสูตร แต่สาหรั บคนไทยที่ศกึ ษาในประเทศ จะต้ องยื่น
เรื่ องขอผ่อนผันปี ละครัง้ จนกว่าจะจบหลักสูตร

ถาม: พ้ นการเกณฑ์ทหารเมื่ออายุเท่าไร
ตอบ: คาว่าพ้ นการเกณฑ์ ทหาร ยังหมายถึงการต้ องไป
รับการเกณฑ์ และรับคัดเลือก ระหว่างอายุ 18 ปี จนถึง 29
ปี บริ บรู ณ์ แล้ วเมื่ออายุครบ 30 ปี บริ บรู ณ์ จะถูกปลดเป็ น
ทหารกองหนุน
แต่การปลดจากการเป็ นทหาร นัน้ เมื่อชายผู้นนมี
ั ้ อายุ
ครบ 46 ปี บริบูรณ์

ถาม: จริ งหรื อไม่ ที่มีผ้ พู ดู ว่า บางประเทศมี “ข้ อตกลง”กับ
ประเทศไทย ว่าถ้ าเป็ นทหารในประเทศหนึง่ แล้ ว ไม่ต้อง
เป็ นทหารในอีกประเทศหนึง่
ตอบ: ขอตอบโดย ใช้ คายืนยันของท่านอัยการสูงสุด จาก
สานักงานอัยการพิเศษฝ่ ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่าง
ประเทศ และสานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชน ว่าประเทศไทยไม่ได้ ทาสนธิสญ
ั ญา
หรื อข้ อตกลง ในเรื่ องการเกณฑ์ทหารของชายไทย ที่
เกี่ยวข้ องกับประเทศใดๆทังสิ
้ ้น
คาถาม เรื่ องการเกณฑ์ทหารในประเทศไทย ยังมี
ต่อเนื่อง มีผ้ ูสนใจจานวนมาก การเข้ ารั บราชการทหาร มี
ผลดีต่อผู้ที่มีจุดประสงค์ ว่าในอนาคตต้ องการไปทางานใน
ประเทศไทย การเข้ ารั บสมัครงาน อาจต้ องใช้ เอกสารการ
ผ่านการคัดเลือกทหาร .....

ถาม : หลังจากเรี ยนจบแล้ ว ต้ องดาเนินเรื่ องต่อ อย่ างไร
ตอบ: เมื่อเรี ยนจบหลักสูตรแล้ ว ก็ไปแจ้ งเพื่อขอรับหมาย
เกณฑ์ ซึ่ง ในหมายนัน้ จะแจ้ งก าหนดวัน ที่ เพื่ อไปรั บการ
คัดเลือก (จับใบดา ใบแดง) ในปี ถดั ไป (เดือนเมษายน) แต่
ถ้ าเรี ยนจบหลักสูตร เมื่ออายุเกิ น 30 ปี แล้ ว ก็จะไม่มีการ
คัดเลือก เพียงถูกปลดจากทหารกองประจาการ เป็ นทหาร
กองหนุน
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รายงานการประชุมสามัญประจาปี
่
สมาคมหญิงไทยเพือหญิ
งไทย สวิตเซอร ์แลนด ์
วันเสาร์ ที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561/ค.ศ. 2018
ณ Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14 เวลา 10.00 – 18.00 น.
10:00 น.
ลงทะเบียนผู้เข้ าร่ วมประชุม
10:30 น.
คุณจารี ย์ เคลเลอร์ คีรีโต ประธานสมาคมหญิงไทยฯกล่าวต้ อนรับสมาชิกและผู้ร่วมงานทุกท่าน
➢ เริ่ มด้ วยการเลือกผู้นบั คะแนนโดยสมาชิก ซึง่ ได้ แก่ คุณสมบัติ มากลัน่ –เรอบิเย เป็ นผู้ได้ รับเลือก
➢ ประธานรายงานการประชุมสามัญประจาปี 2017 ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม
➢ พรพรรณ เวงเงอร์ เหรัญญิก รายงานการเงินรายรับรายจ่ายตลอดปี 2017
➢ ผู้ตรวจสอบบัญชีประจาปี 2017 ชาวไทย คือ คุณนาตาลี เลมันน์ และผู้ตรวจสอบบัญชีชาวสวิส คือ คุณ Daniel
Rufer ไม่สามารถมารายงานด้ วยตัวเอง จึงได้ มอบให้ คณ
ุ กัลยา ฟิ งค์ เป็ นผู้อา่ นผลของการตรวจสอบบัญชี
ทังสองท่
้
านได้ ตรวจสอบบัญชีอย่างละเอียดรอบคอบ และรายงานว่า รายรับ รายจ่าย งบดุลบัญชีถกู ต้ อง และ
สมาชิกลงมติเป็ นเอกฉันท์รับรองงบดุลบัญชีประจาปี ค.ศ. 2017
➢ ประธานรายงานกิจกรรมต่างๆของสมาคมหญิงไทยฯของปี ค.ศ. 2017 และแผนงานปี ค.ศ. 2018
12.00-13.15 น. รับประทานอาหารร่ วมกับท่านเอกอัครราชทูตและคณะวิทยากรจากกรมอัยการสูงสุด
ภาคบ่ าย
13.30 น. เอกอัครราชทูตนายจักรี ศรี ชวนะ กล่าวเปิ ดงาน
13.30 น. บรรยายกฎหมายหัวข้ อต่าง ๆ โดยวิทยากร จากสานักงานอัยการสูงสุด ประเทศไทย
➢ เริ่ มด้ วยเรื่ อง การได้ มาซึง่ สัญชาติไทย โดยนางกอร์ บกุล วินิจนัยภาค
➢ ต่อด้ วยเรื่ อง การเกณฑ์ทหารของชายไทย บรรยายโดย นายยรรยง เดชภิรัตนมงคล
➢ หัวข้ อ กฎหมายครอบครัวและทรัพย์สนิ โดยนางสาวจันทนี พงศ์สภุ าพชน อัยการผู้เชี่ยวชาญ
➢ หัวข้ อ กฎหมายที่ดิน บรรยายโดย นางสาวมัชฌิมา บริ สทุ ธิ์ อัยการประจาสานักงานอัยการสูงสุด
➢ หัวข้ อสุดท้ ายคือ การลักพาเด็กข้ ามชาติโดยผู้ปกครอง บรรยายโดยนางริ นฤทัย ชัชวาลวงศ์ พนมวัน อัยการประจา
สานักงานอัยการสูงสุด
ระหว่างการอบรม มีการซักถาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์กนั มากมายหลากหลาย และเมื่อจบการบรรยายเปิ ดโอกาสให้
ปรึกษาส่วนตัวด้ วยจานวน 20 ราย จนเวลาประมาณ 18.00 น. คณะอัยการจึงเดินทางกลับ
จานวนผู้สนใจเข้ าร่ วมฟั งการบรรยายในครัง้ นี ้ 93 คน
จัดได้ วา่ เป็ นงานที่ประสบความสาเร็ จอย่างดี ผู้ฟังต่างก็ออกความเห็นว่าพอใจมาก ได้ ข้อมูลที่ละเอียดเป็ นที่น่าพอใจ
18.00 น. ปิ ดงาน
ผู้บนั ทึกการประชุม
กุวลั ยา รี เดอร์
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วันสังสรรค์ ครอบครั วหญิงไทยครั ง้ ที่ 13
และ งานฉลองครบรอบ 20 ปี สมาคม
วันอาทิตย์ ท่ ี 2 กันยายน 2018 เวลา 10.00 – 18.00 น.
ที่ Pfrundhaus Kirchlindach, Lindachstrasse 14, 3038 Kirchlindach
สมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทย ขอเชิญสมาชิกและครอบครัว รวมทังท่
้ านที่สนใจร่วมพบปะสังสรรค์และรับประทาน
อาหารร่วมกัน พร้ อมชมการแสดงจากลูกหลานของเรา และรับของรางวัลมูลค่ามากมาย งานนี ้เราแจก แจก และแจก
ให้ ทกุ คน
กาหนดการ
10.00 – 10.30 น. ลงทะเบียน
10.30 – 11.45 น. เอกอัครราชทูต นายจักรี ศรี ชวนะ กล่ าวเปิ ดงาน
10.45 – 11.00 น. การแสดงราไทย โดย ด.ญ. เจนนิเฟอร์ ดาฮ์ ลเกรน (น้ องฟ้ า)
11.00 – 11.15 น. การเดี่ยวไวโอลิน โดย ด.ญ. อรุโณทัย ลิซ่า ไฟเฟอร์
11.15 – 11.45 น. คุณจารี ย์ เคลเลอร์ คึรีโต ประวัติสมาคมหญิงไทย พร้ อมพบกับอดีตคณะกรรมการ และ
สมาชิกรุ่นบุกเบิก ที่ยังเป็ นสมาชิกจนถึงปั จจุบัน
11.45 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวันร่ วมกัน
13.30 – 14.30 น. โต้ วาทีแบบขาขัน ระหว่ าง ทีมนวดแผนไทยและสปา กับทีมร้ านอาหารไทย
14.30 – 18.00 น. แจกรางวัล และสนุกสนานกับเสียงเพลง
การเดินทาง โดยรถ Post จากสถานีรถไฟเบิร์น สาย 106 ปลายทาง Zollikofen จากลานจอดรถ Post ชานชาลาที่ 4
ลงป้าย Kirchlindach Kirche สถานที่จดั งานอยู่ติดกับโบสถ์ รถออกทุก 1 ชัว่ โมง เช่น เวลา 08:38 น. 9:38, 10:38
เป็ นต้ นไป สาหรับท่านที่เดินทางโดยรถส่วนตัว มีที่จอดรถได้ ประมาณ 100 คัน
ท่ านที่ประสงค์ มาร่ วมงาน ขอให้ แจ้ งความประสงค์ มาที่
ทางอิเมล์ vorstand@thaifrauenverein.ch
ทางกล่ องข้ อความเฟสบุ๊ก ของสมาคม facebook.com/thaifrauen.swiss
*** ขอให้ ทุกท่ านนาอาหาร มารั บประทานร่ วมกัน พร้ อมด้ วย จาน ช้ อน ส้ อม และแก้ วนา้ ***
ทางสมาคมจัดเครื่ องดื่ม ไว้ เพื่อทุกท่ าน

สมาชิกที่นากระเป๋าผ้ า จากสมาคมหญิงไทยฯ มาในงาน จะได้ รับของขวัญใส่ กระเป๋ากลับบ้ าน ด้ วยนะคะ
.....ห้ ามพลาดของรางวัลและกิจกรรมดี ๆ สนุก ๆ รอท่ านอยู่นะคะ....

ห น้ า 30
รวงข้ าว / สิงหาคม 2018

้ั
หญิงไทยสัญจร ครงแรกของปี
2018
่ “กฏหมายสวิส – ไทย น่ ารู ้ ”
เดินทางไปให ้ความรู ้ เรือง
่ อง Heiden ร ัฐ Appenzell Ausserrhoden
ทีเมื
วันอาทิตย ์ที่ 24 มิถน
ุ ายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 – 17.00 น.
จัดโดย: กลุ่มแม่บ ้าน เมือง Heiden ผูต้ ด
ิ ต่อประสานงานคือ คุณสุรรี ัช สารสุวรรณ (เปิ ้ ล)
ท่านเอกอัครราชทูต นายจักรี ศรีชวนะ และนายอาเภอเมืองไฮเด่น คุณ Gallus Pfister
ให ้เกียรติมาเป็ นประธานในพิธ ี มีชาวไทย เข ้าร่วมฟังการบรรยายกว่า 60 คน

ว ันอาทิตย ์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
ที่ Pfrundhaus Kirchlindach จัดกิจกรรมใหค้ วามรู ้
่ กฏหมายครอบคร ัว
เรือง
โดยวิทยากร : คุณศักดา บัวลอย จากสมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดนสวิตเซอร ์แลนด ์ และ
่
คุณจารีย ์ เคลเลอร ์ คีรโี ต ประธานสมาคมหญิงไทย เพือหญิ
งไทย สวิตเซอร ์แลนด ์
มีสมาชิกและผูส้ นใจเข ้าฟังการบรรยายมากมาย

